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z 17 kwietnia 2019

INsTYTUT BADAWcZY

r.

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

Na podstawie ań.29 ustawyz 30 kwietnia2010 r. o instytutach badawczych(Dz. U. z201Br., poz.
736 z poŹn. zm.), zgodnie z arL.179 ust. 2 ustawy z 3 lipca 2018 r. _ Przepisy wprowadzające
ustawę _ Prawo o szkolnictwie wyŻszym i nauce (Dz. U. z 30'08.2018 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), uwzględniając rozporządzenie MN|S\N z 19 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegołowsgo trybu i warunkow pneprowadzenia czynnoŚciw przewodzie doktorskim,
w postępowaniu habilitacyjnym oraz W postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r.,
poz' 261), stosując kryteria zawańe w rozporządzeniu MNisW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie
kryteriow oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. lJ.
nr 196 z 2011 r., poz' 1165), uchwala się, co następuje:

s1
Rada Naukowa lnstytutu Hodowli iAklimatyzacji Roś|in- PlB na posiedzeniu 17 kwietnia 2019 r.,
na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej, powołanej 4lutego 2019 r' przez Centralną Komisję
do Spraw Stopni iTytułow, z 16 kwietnia 2019 r., zawierającej pozytywną opinię wniosku
o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych wraz z uzasadnieniem,
nadaje

dr inż. Krystynie zARzYŃsKlEJ
lHAR-PlB oddział w Jadwisinie, Zakład Agronomii Ziemniaka

stopień naukowy
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia
Tvtuł osiagniecia naukoweqo: ,,Środowiskowo_agrotechniczne uwarunkowania plonowania
ijakościziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym'' _ cykl 8. publikacji

Uzasadnienie
Rada Naukowa po zapoznaniu się z uchwałą Komisji Habilitacyjnej wraz z jej
uzasadnieniem podziela stanowisko Komisji. osiągnięcie naukowe pt' ,,Srodowiskowo-

agrotechniczne uwarunkowania plonowania i jakościziemniaka uprawianego w systemie
ekologicznym'' składające się z 8 publikacji, jak podkreśliłaKomisja - dotyczy waznej,

przyrodniczego i gospodarczego punktu widzenia dziedziny wiedzy, a mianowicie rolniczej
produkcji ekologicznej, dziedziny interdyscyplinarnej pod względem naukowym i aplikacyjnym'
Na szczegolne podkreŚlenie zasługuje skoncentrowanie badań nad tym zagadnieniem
i pzeprowadzenie wieloletnich oraz wielowątkowych eksperymentów ukierunkowanych na analizę
oddziaływania Środowiskowych i agrotechnicznych czynnikÓw oraz ich interakcji w kształtowaniu
poziomu plonowania oraz jakościziemniaków pozyskanych w tym systemie produkcji.
Wyniki badań i ich analiza w przedłożonym osiągnięciu naukowym dr inz. K. Zazynskiej
Wnoszą istotny wkład i wzbogacają wiedzę naukową oraz praktycznąw zakresie uprawy ziemniaka
w systemie ekologicznym, a koncentrują się wokół pięciu wiodących zagadnień takich jak: dobor
odmian, uwarunkowania naturalne, a szczegolnie czynniki atmosferyczne, rozwoj chorób grzybowych
oraz jakośÓ handlowa i zywieniowa ziemniaków pochodzących z uprawy w tym systemie produkcji.
Rowniez pozostały dorobek naukowy, dydaktyczny, organizacyjny i popularyzatorski
Habilitantki jest kompatybilnie związany z osiągnięciem naukowym, a takŻe uwarunkowany
tematyką badawczą jednostki, w ktorej pracuje. W ogolnym zarysie koncentruje się wokoł
zagadnień nieodłącznie powiązanych z produkcją ekologiczną a mianowicie: oceną odmian,
szeroko ujętą agrotechniką i jakością plonu uzyskanego w tym systemie produkcji, a takze
szeroką popularyzacją wynikow badań i wdrazanie ich w praktyce'
Zalem dr inz' Krystyna Zarzynska spełnia wymogi przewidziane ustawą z 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytute w zakresie sztuki (Dz. U'

z

z 2017 poz. 1789) z pÓŹn' 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 z Wymaganą dokumentacją'
a takŻe
Rada Naukowa lHAR-PIB przekazuje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,
ogłasza na stronie internetowej lnstytutu.
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