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Rady Naukowej

l AKLlMATYzAcJl RoŚLlN _ PAŃSTWoWY
w Radzikowie
z 14 grudnia 2O'18 r.

INsTYTUT BADAWCZY

w sprawie: wyrazenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
or az wyznaczen ia trzech człon ków Kom isj i Habi itacyj nej
l

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 3lipca 2018 r" _ Przepisy wprowadzające
ustawę _ Prawo o szkolnictwie wyższym inauce (Dz. U. z 30.08.2018 r', poz' 1669) oraz ustawą
z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych itytule naukowym oraz o stopniach itytułe w zakresie
sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) uchwala się, co następuje:
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Rada Naukowa lnstytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- PlB na posiedzeniu 14 grudnia 2018 r.,
w odpowiedzi na pismo Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułow nr BCK-Ill-L-9o43l2018
z 6 grudnia 2018 r. wyraża zgodę na przeprowadzenie, wszczętego'l4 listopada 20'18 l.
postępowania habi l itacyjnego
Dr inż. Krystyny Zarzyńskiej
z HAR-PI B oddział w Jadwisi n ie, Zakład Ag ronom i Ziemniaka
o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych,
dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
i

l

Tytuł osiąqniecia naukoweoo: ,,Środowiskowo-agrotechniczne uwarunkowania
plonowania i jakościziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym''

- cykl

8

publikacji

orazwyznacza do Komisji Habilitacyjnej trzech członkow w osobach:
dr hab. Dariusz R. MAŃKoWsKl - sekretarz

Dziedzina: nauki ro!nicze; Dyscyplina' agronomia; Specjalnoścbiometria, doświadczalnictwo

lHAR-PlB w Radzikowie, Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa

prof. dr hab. Urszula PRoŚBA-BlAŁczYK - recenzent
Dziedzina: nauki rolnicze; Dyscyplina: agronomia Specjalnośc: uprawa roślin
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, lnstytut Agroekologii i Produkcji RoŚlinnej
ki roln icze ; Agronomia; Hodowla odpornosciowa roślin,fitopatolog ia
oddział w Młochowie , Zakład Genetyki i Materiałow WyjściowychZiemniaka

N au

lHAR-PlB

dr hab. Renata LEBEGKA prof. IHAR-PIB - członek

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
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Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.
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Tytuł osiąqnięcia naukowego: ,rSrodowiskowo_agrotechniczne uwarunkowania plonowania
i jakościziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym''.
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