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UCHWAŁA nr 1/xlx/36
Rady Naukowej

lrusryrutu Hooowtl l AKLlMATYzAcJl RośLlN- PAŃSTWoWY
w Radzikowie
z 23 listopada 20'18 r.

INsTYTUT BADAWczY

w sprawie: wyrazenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

oraz wyznaczenia trzech członkow Komisji Habilitacyjnej

Na podstawie ań. 29 ustawy z 30 kwietnia 2010 r' o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r', poz.
736 z poźn. zm'), zgodnie z ań''179 ust. 2 ustawy z 3 lipca 2018 r' - Przepisy wprowadzające
ustawę _ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U' z 30'08.201B r', poz. 1669) oraz ustawą
z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz. U. z 2017 r', poz. 1789) uchwala się, co następuje:

s

1.

Rada Naukowa lnstytutu Hodowli iAklimatyzacji Roślin- PlB na posiedzeniu 23 listopada 2018r',
w odpowiedzi na pismo Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułow nr BCK-Ill-L-8972l2018 z 22
listopada 2018 r. wyraża zgodę na przeprowadzenie, wszczętego 6 Iistopada 2018 r.
postępowan ia habilitacyj nego
dr. Krzysztofa Tredera
z lHAR-PIB oddział w Boninie, Zakład Nasiennictwa i ochrony Ziemniaka,
Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii
o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych,
dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

molekularna wirusa Y ziemniaka z jednoczesnym
genotypy
odpowiadające szczepom N i o wirusa''- cykl4 publikacji
różnicowaniem na
orazwyznacza do Komisji Habilitacyjnej trzech członkow w osobach:
dr hab. Renata LEBECKA prof. IHAR-PIB - sekretarz

Tvtuł osiaqniecia naukoweqo: ,,Diagnostyka

ron omia; Hodowla odpornoŚciowa roŚl in, fitopatolog ia
Młochowie , Zakład Genetyki i Materiałow WyjŚciowych Ziemniaka

Nauki roln icze ; Ag

lHAR-PlB oddział w

dr hab. Natasza BORODYNKO-FILAS prof. IOR-PIB

-

recenzent

Nauki rolnicze; Agronomia; Fitopatologia, wirusologia roslinna
lnstytut ochrony RoŚlin -PlB w Poznaniu

prof. dr hab. Marek Stefan SZYNDEL

- członek

a rosl n n a
SGGW Wydział ogrodnictwa, Biotechnologii iArchitektury Krajobrazu, Samodzielny Zakład Fitopatologii
Nau

ki rol n i cze : Og rod n ictw o : F itop atol og i a,

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
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Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia'

WlcrpRzrwoDNlcZĄcA Rnoy NRuroWEJ lNSTYTUTU
Przewodnicząca posiedzenia Rady
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Piof. dr hab. lwona Bańkowiak-Broda

