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HłnvroNoGRAM PRzEBIEGU PosTĘPowANIA HABILITACYJNEGo
dr inż. Aliny LIERSCH
z IHAR-PIB oddział w Poznaniu, ZaWad Genetyki i Hodowli Roślinoleistych
o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych
w dziedzinie nauki rolniczeo dyscyplinie agronomia
zgodnie z lstawą z dnia 14 marca2003r. o stopniach naukowych i ĘĄule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016r. poz. BB2)

osiągnięcie naukowe pt.: o,Tworzenie odrębnych pul genetycznych za pomocą markerów
molekularnych i ich wdrożenie do praktycznej hodowli odmian mieszańcowych rzepaku
ozimego (Brassica nĘus L. var. oleifera)" stanowi jednotematyczny cykl sześciupublikacji.

1.

08.11.2016 r. - Wszczęcie postępowania habilitacyjnęgo przez Centralną Komisję do Spraw
Stopni i Tytułów oraz skierowanie ilw wniosku do Rady Naukowej Inst5rtutu Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin_ Państwowy Inst5rtut Badawczy w Radzikowie.

grudnia 20t6r. - Posiedzenie Rady Naukowej IHAR-PIB i podjęcie uchwały w sprawie
Wr:uŻetia zgody na przeprowadzeniapostępowania habilitacyjnego dr iaŻ. Aliny Liersch
oruz Wznaczeniattzech członków Komisji Habilitacyjnej (w t5rm: sekretarzai recenzenta).
15

J.

06.02.2017r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną
do przeprowadzeniapostępowania habilitacyjnego dr inz. Aliny Liersch w składzie:

Przewodniczący: prof. dr hab. Marian WIWART, Uw-M w olsztynie
Sekretarz: prof. dr hab. Danuta BOROS,IHAR-PIB w Radzikowie
Recenzent: prof. dr hab. Wojciectr ŚwIęcICKI czł.koresp. PAN,IGR PAN w Poznaniu
Recenzent: prof. dr hab. Jan. J. RYBCZYŃSKI, OB-CZRB PAN w Powsinie
Recenzent: prof. dr hab' Piotr MASOJĆ, ZIJT w Szczecinie
Członek:
dr hab. Mirosław TYRKA prof. Politechniki Rzeszowskiej
prof. dr hab. Henryk BUJAK, UP we Wrocławiu
Członek:

4.

15.02.20I7r. IHAR-PIB otrrymał z CK informację o powołaniu Komisji Habilitacyjnej oraz
dokumentacj ę Kandydata.

5.

20.03.2017 r. termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz aktywności naukowej,
organizacyjnej i dydaktycznej dr inz. Aliny Liersch (zgodnie z w/w ustawq - 6 tygodni od
dnia powołania Komisji Habilitacyjnej przez CK).

'

6.

7.

8.

Komisja Habilitaryjna w terminie 2I dni od dnia otrzymania recenzji tj. do 11.04.2017r.
podejmuje uchwdłę zawierującą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dt inŻ.
Alinie Liersch stopnia doktora habilitowanego w dziędzinie nauk rolnicrych, dyscyplinie
agronomia oraz wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego,
w tym recenzjami osiągnięó naukowych przekazuje Przewodniczącemu Rady Naukowej
IHAR-PIB prof. dr hab. Markowi Stefanowi Szyndlowi.

Rada Naukowa IHAR_PIB w terminie miesiąca od otrzymania uchwały Komisji
Habilitacyjnej (tj. 1I.05.20I7r.) podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia
doktora habilitowanego.
Rada Naukowa IHAR-PIB niezv,lłocznie zarrieszg7ą wpagane ustawą informacje

na

stronie internetowej lnstytutu.
9.

Rada Naukowa IHAR-PIB w terminie 14 dni (tj. do 15.05.2017r.) przekazuje Centralnej
Komisji do Spraw Stopni i Tytułów:

.
.

kopię uchwały o nadaniu lub'odmowie nadarria stopnia doktora habilitowanego,
kopię uchwaĘ Komisji Habilitacyjnej zawierującej opinię w sprawie nadania lub
odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
. kopię receĘi w postępowaniu habilitacyjnym
- zapisane na informatyeznymnośniku danych.

DvRprron INsryruru

Prof. dr hab. Edward Arseniuk

