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HłnnłonocRAM PRZEBI EGU PoSTĘPowANtA HABILITACYJNEGo
dr inż. Krystyny ZARZYŃSKIEJ
z IHAR-PIB oddział w Jadwisinie, Zakład Agronomii Ziemniaka
o nadanie stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia
zgodnie Z ustawą z 14 marca2003 r. o stopniach,rrr1111ylych i tyttłle naukowym oraz
o stopniach i Qtulev,zalcresie sztuki (Dz. Lf. z 2017 r. poz.l7B9):
w zwtązkuzaft.779 ust.1 ustawy z3lłpca 2018 r. Przepisy y,prowadzajqce ustav,ę Prawo
o szkolniclluie wyższym i nauce (Dz U. z 3() sierpnia 20]B r. , poz. 1669)

osiąqnięcie naukowe pt.: orSrodowiskowo-agrotechniczne uwarunkowania plonowania
i jakościziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym''
- cykl 8. publikacii
t.

14.11.2018

r.

- Wszczęcie postępowania habilitacyjnega przez Cerrtralną Komisję do Spraw

i Tyułów oraz

skierowanie wniosku do Rady Naukowej Instytutu Hodowli
i Aklimatyzacji RoŚlin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.
2. t4.12.20I8 r. _ Podjęcie uchwały przez Radę Naukową IHAR-PIB w sprawie wyrazenia
zgody na przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr tnŻ. Krystyny Zarzyiskiej oraz
vlryznaczentattzech członkÓw Komisji Habilitacyjnej (w Qm: sekretarza i recenzenta).

Stopni

f

J.

r. _ Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołałaKomisję
Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inŻ. Krystyny
04.02.2019

Zar zyńsktej w składzie

:

Przewodniczący: prof. dr hab'

Sekretarz:
Recenzent:
Recenzent:
Recenzent:
Członek:
Członek:

Andrzej MOCEK, UP

w Poznaniu

dr lrab. Dariusz
MAŃKOWSKI prof. IHAR-PIB w Radzikowie
prof. dr hab. Dorota BOBRECKA-JAMRO, Ur-riw. Rzeszowski
prof. dr hab. Urszu|a PROSBA-BIAŁCZYK. UP we Wrocławiu
dr hab. Iozef
TYBURSKI, prof. UW-M w Olsztynie
dr hab. Marek
GUGAŁA. prof. UP-H w Siedlcaclr
dr hab. Renata
LEBECKA, prof. IHAR-PIB.
IHAR-PIB oódział w Młochowie

4.

19.02.2019 r. IHAR-PIB otrzymał z CK pismo z 4 lutego 2019 r. (BCK-III-L-9043/2018)
informujące o powołaniu Komisji Habilitacyjnej oruz dokumentację Kandydatki.

5.

09.04.2019 r. tęrmin nadesłania recenzjt osiągnięcia naukowego oraz aktywnościnaukowej,
organtzacyjnej i dydakĘcznej dr inŻ. Krystyny Zarzynskiej (zgodnie Z ww' ustawq 6 tygodni od dnia powołania przez CK Komisji Habilitacyjnej, wg interpretacji prawnej
CK termin liczy się 6 tygodni od dnią otrzymania dokumentacji) '

6.

Komisja Habilitacyjna odbędzie posiedzenie 16 kwietnia 2019 r. w IHAR_PIB
w Radzikowie, na którym podejmie uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub
odmowy nadania dr inŻ. Krystynie Zarzyiskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia oraz wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją

'7.

postępowania habilitacyjnego, w tym rccenĄami osiągnięć naukowych przekazĄe
PrzeńodnicZącemuRady Naukowej IHAR_PIB prof. dr hab. Markowi Stefanowi Szyndlowi.
Rada Naukowa IHAR_PIB w terminie miesiąca od ottzymania uchwały Komisji
Habilitacyjnej podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora
habilitowanego.

8.

Rada Naukowa IHAR-PIB niezwłoczn|e Zamleszcza Wmagane ustawą informacje

na

stronie intęrnetowej Instytutu.
9.

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

o
.

kopię uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego,
lub
t<opię uchwały Komisji Habilitacyjnej zawierającej opinię w sprawie nadania
odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego,
. kopię recenzji w postępowaniu habilitacyjnym
- zapisane na informatycznymnośniku danych.

DvRprtoR INstYturu

/)

?ą'.,

Prof. dr hab. Heruyk Bujak

