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UCHWAŁA nr 1/xlx/10
Rady Naukowej
trusrvtutu Hooowl-l l Axlllułryzłc.ll Roślttt- PlŃsrwowY lNsTYTUT BADAWczY
w Radzikowie
z 15 marca

20'18 r.

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

Na podstawie ań' 29 ustawy z 30 kwietnia 2010 r' o instytutach badawczych (Dz' U. z 2017 r',
poz.1158) z poźn. zm. oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukawych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 17Bg),
uwzględniając rozporządzenie MNisW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu
iwarunkÓw przeprowadzenia czynnościw przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym
oraz W postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r.' poz. 1586) z pÓźn. zm., stosując
kryteria zawarIe w rozporządzeniu MNisW z dnia 1 wrzeŚnia 2a11 r' w sprawie kryteriow oceny
osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. LJ. nr 196 z 2a11 r.

poz. 1765), uchwala się, co następuje:

s

1.

Rada Naukowa lnstytutu Hodowli iAklimatyzacji RoŚlin - PlB na posiedzeniu 15 marca 2018 r.,
na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej, powołanej 6 listopada 2017 r. przez Centralną
Komisję do Spraw Stopni iTytułów, z 9 stycznia2018 r., zawierającej pozytywną opinię wniosku
o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych wrazz uzasadnieniem, nadaje

dr. inż. Tomaszowi GORALOWI
z lHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Fitopatologii

stopień naukowy doktora habi|itowanego nauk rolniczych
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina agronomia
Tvtuł osiąoniecia naukoweoo: ,,odporność pszenicy i pszenżyta na tuzariozę kłosów
powodowaną praez grzyby z rodzaiu Fusarium oraz identyfikacja genotypów odpornych''
- cykl 14 publikacji.

Uzasadnienie
Rada Naukowa po zapoznaniu się z uchwałą Komisji Habilitacyjnej wraz z

jeJ

uzasadnieniem podziela stanowisko Komisji' osiągnięcie naukowe pt.: ,,odpornoŚÓ pszenicy
i pszenzyta na fuzariozę kłosow powodowaną pzez grzyby z rodzĄu Fusarium oraz identyfikacja
genotypow odpornych'' składające się z 14 publikacji stanowi, jak podkreŚlili Recenzenci'. prof. dr
hab' Małgorzata Jędryczka, prof. dr hab. Maria Mośi dr hab. Grzegorz Lemańczyk prof. UTP _
jednotematyczny cykl publikai1i, a zawartośÓ merytoryczna prac jest zgodna z tytułem osiągnięcia.
osiągnięcie naukowe dotyczy identyfikacji żrodełodporności pszenicy i pszenzyta na
fuzariozę kłosa. Nalezy zaznaczyÓ, ze prowadzone przez dr. inŻ' T. Gorala badania były szeroko
zakrojone i nie ograniczały się wyłącznie do jednej jednostki chorobowe,j lecz dotyczyły wszystkich
ważnych chorob występujących na poletkach doświadczalnych w czasie prowadzenia badań.
Prace mają duze znaczenie aplikacyjne W rozwoj nauk rolniczych, agronomii
a w szczególności fitopatologii. Na podkreślenie zasługuje fakt wytworzenia pzez Autora
i przekazania w latach 2a11*2015 pięciu polskim spÓłkom hodowlanym 12a linii pszenicy
ozi mej wykazujących n iską wrazl iwoŚÓ na fuzariozę kłosow.
Badania nie wchodzące W skład osiągnięcia naukowego, opublikowane W innych pracach
ze wspołautorstwem dr. inŻ. T. Gorala takŻe koncentrowały się na odpornościzboŻ,lecz dotyczyły
innych chorob anizeli fuzarioza kłosa oraz innych zboŻ aniŻeli pszenica bądŹ pszenżyto. Niektore
ztych prac dotyczyły badań aerobiologicznych (stęzenia zarodnikow rodzaju Leptosphaeria spp.)'
W zakresie dydaktyki dr inz. T' Goral prowadził m.in' zajęcia popularyzatorskie dla
pracowników stacji hodowli roślini nasiennictwa, pracownikow firm z zakresu agrobiznesU oraz
uczestniczył w opracowaniu broszur o tematyce naukowej, skierowanych do rolnikow
producentow zboŻ. Równiez należy podkreśliÓ aktywnośÓ Autora w pozyskiwaniu środkowna
badania naukowe.
Zatem dr inż. fo'asz Gorat spełnia wymogi przewidziane ustawą z 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
z 2017 poz. 1789) z poźn. zm.

s2.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

1.
2.

s3.
Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Zgodnie

z

obowiązującymi przepisami niniejszą uchwałę wraz 7 Wymaganą dokumentacją,

Rada Naukowa |HAR-PIB przekazuje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułow, a takze
ogłasza na stronie internetowej Instytutu.
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