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HłRnłonocRĄM PRZEBIEGU PoSTĘPowANIA HABILITACYJNECo
dr. inż. Włodzimierza P?ZEwoDowSKIEGo

z IHAR-PIB

Oddzial w Brlninie, Zakłcłd Nąsienniclwa i ochrony Ziemniaka,
Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii
o nadanie stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia
zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym rn'az
o stopniach i tytulew zakresie,vztuki (Dz U z 2017 r. poz.l7B9);
w zwtązku z aft. IJ9 ust.1 ustawy z 3 ltpca2018 r. Przepisy vlprowadzajqce ustlwę - Prav,O
o szkolnictv)ie wyzszym i, nauce (Dz LI. z 30 sierpnia 2018 r. , poz. 1669)
metod izolacji i identyfikacji wybranych,
osiągnięcie naukowe pt.:
'.opracowanie
bakteryjnych patogenów kwarantannowych ziemniaka (Solanum tuberos um L.)"
- cykl 4 publikacji

1.

05.07.2018 r. _ Wszczęcie postępowania habilitacyjnego pTzez Centralną Komisję do Spraw
Stopni i T1,tułów otaz skierowanie wniosku do Rady Naukowej Instytutu Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin- Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.

2.

19.10.2018 r. _ Posiedzenie Rady Naukowej IHAR-PIB i podjęcie uchwały w sprawie
wyrazenia zgody na przepfowadzenia postępowania habilitacyjnego dr.tnż. Wlodzimierza'
Przewodowskiego oraz wyznaczęnia trzech członków Komisji Habilitacyjnej (w tym:
sekretarza i recenzenta).

3.

03.12.2018 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tyułow powołała Komisję
Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inz. Włodzimierza
Przewodowskiego w składzie
:

Przewodniczący:
Sekretarz:

Recenzent:
Recenzent:
Recenzent:
Członek:
Członek:

prof. dr hab. Andrzej MoCEK, UP w Poznaniu
dr hab. Grzegotz4uĘEK prof. IHAR-PIB w Radzikowie
dr hab. Beata MYSKOW. ZUT w Szczecinie
prof. dr hab' Elzbieta PLĄSKoWSKA, UP we Wrocławiu
prof. dr hab. Henryk POSPIESZNY, IOR-PIB w Poznaniu
prof. dr hab. Maria MOS, UR irr. Hugona Kottqtaja w Krakowie
prof-. dr hab. Marek S. SZYNDEL, SGGW w Warszawie

4.

11.12.2018 r. IHAR-PIB ottzymał
oraz dokumentacj ę Kandydatki.

z CK informację o powołaniu Komisji Habilitacyjnej

5.

04.02.2019 r. termin nadesłania recenĄi osiągnięcia naukowego oraz aktywnościnaukowej,
organizacyjnej i dydaktycznej dt. inŻ. Włodzimierza Przewodowskiego (zgodnie Z ww.
ustawq - 6 tygodni od dnia powołania przez CK Komisji Habilitacyjnej, wg interpretacji
prawnej CK termin liczy się 6 tygodni od dnia otrzymania dokumentacji).

6.

Komisja Habilitacyjna w terminie 2I dni od dnia otrzymaniarecenzji tj. ok. 25.02.2019 r.
podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. tnŻ.
Włodzimierzowi Przewodowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
rolniczych, dyscyplinie agronomia oraz wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją
postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych przekazuje
PrzewodniczącemuRady Naukowej IHAR-PIB prof. dr hab' Markowi Stefanowi Szyndlowi.

1.

Rada Naukowa IHAR-PIB w terminie miesiąca od otrzymania uchwały Komisji
Habilitacyjnej podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora
habilitowanego.

8.

Rada Naukowa IHAR-PIB niezliłocznte zamieszcza wmagane ustawą informacje na
stronie intemetowej InsĘńutu.

9.

Rada Naukowa IHAR-PIB w terminie 14 dni od podjęcia uchwały ptzekazuje Centralnej
Komisji do Spraw Stopni i Tytułów:

.
.

kopię uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego,
kopię uch1vały Komisji Habilitacyjnej zawierającej opinię w sprawie nadania lub
odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
o kopię recenzji w postępowaniu habilitacyjnym
- zapisane na informatyaznymnośniku danych.
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Prof. dr hab. Henryk Bujak
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