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UGHWAŁA nr 1 lxvlll l 07
Rady Naukowej
lNsrvruru Hooowt-l l AKLlMATYzAcJl RoŚLlN _ PAŃsTwoWY
w Radzikowie
z 12. mĄa 2a17r.

|NsTYTUT BADAWczY

w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia

Na podstawie art. 29 ustawy z 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych (Dz. U" z 2016r.,
poz.371) z pozn' zm. oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych
itytule naukowym oraz o stopniach itytute w zakresie sztuki (Dz" U. z 2016r., poz' 882) z późn' zm.,
uwzględniaj ąc rozpo,ządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016r. w sprawie szczegÓłowego trybu

i warunkÓw przeprowadzenia czynnościw przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym
oraz W postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2a16r., poz. 1586), stosując kryteria
zawańe w rozpolządzeniu MNisW z dnia 1 wrzeŚnia 2a11r.w sprawie kryteriÓw oceny osiągnięć
osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. lJ. nr 196 z 2011r., poz' 1165)'
uchwala się, co następuje.

s

1.

Rada Naukowa lnstytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- PlB na posiedzeniu 12. mĄa 2017r.,

na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej, powołanej 6 marca 2017r. przez Centralną Komisję
do Spraw Stopni iTytułów, z dnia 24 kwietnia 2017 r., zawierającej pozytywną opinię wniosku o'
nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem, nadaje

dr. inż. Dariuszowi R. MAŃKOWSKIEMU
z lHAR-PIB w Radzikowie,Zakład Nasiennictwa I Nasionoznawstwa,
Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin

stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia
Tytuł osiaoniecia naukoweqo:

,,Modele równań strukturalnych SEM w badaniach rolniczych''
- Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-P|B nr 42/2013

-

Uzasadnienie
Rada Naukowa po ,ap,o.nani, się z uchwałą Komisji Habilitacyjnej wraz z jej uzasadnieniem
podziela stanowisko Komisji. osiągnięcie naukowe pt.: ,,Modele równań strukturalnych SEM w
badaniach rolniczych'' dr. inŻ. Dariusza R. Mańkowskiego przedstawione W czasopiśmie
i rozprawy naukowe |HAR-P|B' - 2013 nr 42, jak napisał jeden z recenzentów ,,jest
,,Monografie

jedyną pozyqąw skali kraju i jedną z nielicznych na świecie zawierającą podstawy merytoryczne
wymagają specjalnego
metody SEM oraz przykłady jej stosowania w naukach rolniczych, które
jako
podejścia metodologicznego''. Prezentowane W monografii modele rÓwnań strukturalnych
zjawisk i procesów
statystyczne metody opisu złoŻonych zależnościprzyczynowo - skutkoWych
agronomii
pzyrodniczych w badaniach rolniczych stanowią istotny wkład w rozwój nauk rolniczych,
biometrii'
a W szczegolności metodyki doświadczalnictwa rolniczego i

po uzyskaniu stopnia doktora jest wazny,
Pozostały dorobek naukowy dr. inz. D,R. Mańkowskiego
i uprawie roŚlin rolniczych m.in.
dotyczy bowiem zagadnień związanych z postępem W hodowli
poprzezstosowanie nowoczesnych metod statystycznych'
przewidziane ustawą z 14 marca 2003r' o
Zatem dr inż. D' R' Mańkowski spełnia wymogi
i tyture w zakresie sztuki (Dz' u. z 2016
stopniach naukowych i tyture naukovvym oraz o stopniach
poz.882) z pÓŹn. zm.

s2.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym'

s3.
Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia'

s4.

z Wymaganą dokumentacją' Rada
Zgodnie z obowiązującymi przepisami niniejszą uchwałę wraz
i Tytułów, a tal<ze ogłasza na
Naukowa IHAR-PIB puekazĄe Centralnej Komisji do Spraw Stopni
stronie internetowej lnstYtutu.

Pzewodniczący Rady Naukowej lnstytutu

Szyndel

