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Hłnnłol,{oc RAM PRZEBIEG U PoSTĘ PowANIA HABl LlTACYJN Eco
dr. inż. Tomasza GORALA
z IHAR-PIB, Zakład Fitopatologii w Radzikowie
o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych
w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie agronomia
zgodnie Z ustawą z dnia 14 marca 2003t. o stopniach naukowych i tyule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. I7B9)
osiągnięcie naukowe,pt.: o,Odporność pszenicy i pszenżyta na fuzariozę kłosów powodowaną
przez grzyby z rodzaju Fusarium oraz idenĘfikacja genotypów odpornych'' stanowi
j ednotematyczny cykl 1 4 publikacji.
1.

2.

8 wrzeŚnia 2017 r. - Wszczęcie postępowania habilitacyjnego pTZęz Centralną Komisję do
Spraw Stopni i T}tułóW oraz skierowanie w/w wniosku do Rady Naukowej Instytutu
Hodowli i Aklimatyzacji Roś1in - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.
10 października 2017 r. - Rada Naukowa IHAR_PIB podjęła uchwały w sprawie wyrażellia
zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inŻ. Tomasza Górala oraz
wyznaczyłatrzech członków Komisji Habilitacyjnej (rr, Ęrn: sekretarza i recenzenta).

6 listopada 2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni
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Tytułów powołałaKomisję
Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inz. Tomasza Górala
w składzie:
Przewodniczący: prof' dr hab. Marek KORBAS, IoR-PtB w Poznaniu
Sekretarz: dr hab. Jadwiga SLIWKA, IHAR-PIB oddział w Młochowie
Recenzent: prof'. dr hab' Małgorzata JĘDRYCZKA,IGR PAN w Poznaniu
Recenzent: dr hab. GrzegoruLEMAŃCZYK" UT-P im' J.J. Sniadeckicż w Bydgo szczy
Recenzent: prof. dr hab. Maria MoŚ, I]R im' Hugona Kołłqtajaw Krakowie
Członek: dr hab. Agnieszka PSZCZ)ŁKOWSKA, UW-M w olsztynie
Człorrek: Prof' dr hab. Marek Stefan SZYNDEL, SGGW w Warszawie

4.

16.11.2017 r. IHAR-PIB otrzymał z
dokumentacj ę Kandydata.

CK informację

o powołaniu Komisji Habilitacyjnej
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5.

W terminie nie dłużsrymniż sześćtygodni (tj.18.I2.20I7r.) od dnia powołania Komisji
Habilitacyjnej (6.1 1.20I7r.) Recenzenci oceniają, czy osiągnięcia naukowe dr. inż. Tomasza
Górala spełniają kryteria określone w art. 16 w/w ustawy i przygotowuj ąrecenzje.

6.

Komisja Habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzjt (tj. formalnie do
9.a1.20]B r.) podejmuje uchwałę zawierĄącą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania
dr. lnż. Tomaszowi Góralowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dziedzinie

nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia oraz wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją
postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięcia naukowego ptzekazuje
Przewodniczącemu Rady Naukowej IHAR_PIB prof. dr hab. Markowi Stefanowi Szyndlowi.
7.

Rada Naukowa IHAR-PIB w terminie miesiąca od ottzymania uchwały Komisji
Habilitacyjnęj (tj.formalnie do ]0.02.2a1B r.) podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie
nadania stopnia doktora habilitowanego.

8.

Rada Naukowa IHAR-PIB ntęzwłocznie zamieszcza Wmagane ustawą informacje

na

stronie internetowej Instytutu.

9. Rada Naukowa IHAR-PIB w terminie 14 dni (tj. formalnie do 24.02.2018 r.) przekazuje
zapisane na informatycznym noŚniku danych' Centralnej Komisji do Spraw Stopni
i Tytułów:
. kopię uchwaĘ o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego'
. kopię uchwały Komisji Habilitacyjnej zawierającej opinię w sprawie nadania lub
odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
. kopię recenzjt w postępowaniu habilitacyjnym.
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Prof. dr hab. Stanisław Karpiński

