WW

tel.centrala:+(4B) 22 7253611' w.599, bezpośr' 22 733 4 599

fax : +(48) 227 2547 14, e-mail : postbox@ihar.edu.

pl

http ://www' ihar.edu. pl

UGHWAŁA nr 1Ixlxl67
lusryruru Hooowl_I l

Rady Naukowej

AKLIMATYZACJ| RoŚLlN - PAŃSTWoWY INSTYTUT BADAWCZY

w Radzikowie
227 marca2019 r.
w sprawie: wyrazenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
or az wYznaczenia trzech czło n kow Ko m sj i H a b itacyj nej
i l

i

Napodstawieań.29ustawyz30kwietnia2010r.oinstytutachbadawczych(Dz.U' z201Br.,poz.
_ Przepisy wprowadzające
736) z poŹn' zm., zgodnie z ań.179 ust. 2 ustawy z 3 |ipca 2018 r'
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) z poźn' zm., uchwala się, co następuje:

s1
Rada Naukowa lnstytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PlB na posiedzeniu 27 marca 2019 r.,
w odpowiedzi na pismo Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułow nr BCK-lll-L-6420l19
z 11 lutego 2019 r..wyraża zgodę na przeprowadzenle, wszczętego 31 stycznia 2019 r.
postępowan ia habilitacyj nego
z IHAR-PIB

- -*,m;tl*ll"ĘI"?'*ii

i

Fizjologii Roślin

o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia
Tvtuł osiaqniecia naukoweqo: '.Diagnostyka przesiewowa stanu fizjologicznego roślin oparta
na znormalizowanych wańościach i parametrach fluorescencji chlorofilu a" - cykl 6. publikacji'

orazwyznacza do Komisji Habilitacyjnej trzech członkÓw w osobach:
dr hab. Magdatena szEcHYŃSKA-HEBDA - sekretarz

Dziedzina: nauki biologic.":i-."^{:"J'B'Ti:i"ji-'J*;jr"

cjalność: fizjologia roŚlin

prof. dr hab. Marcin RAPACZ - recenzent

Dzledzina: prof. nauk biologicznych ; Dyscyplina: dr hab. nauk rolniczych - agronomia
Specjalność:biologia; fizjologia roślin
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątajaw Krakowie, Katedra Fizjologii Roślin

prof. dr hab. lwona BARTKOWIAK-BRODA

- członek

Dziedzina: nauki rolnicze; Dyscyplina: agronomia; SpecjalnoŚc: genetyka i hodowla roślin (rzepak)
lHAR-PlB oddział w Poznaniu, Zakład Genetyki i Hodowli RoŚlin oleistych

s2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

s3.
Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.
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Marek Stefan Szyndel

osiąenięcie naukowe:
,,Diagnostyka przesiewowa stanu fizjoIogtcznego roŚlin opu1a na znorma|izowanych wańościach
i parametrach fluorescencji chlorofilu a " - cykl 6 publikacji:
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Rybka K* (2009) TILLING i FoX-hunting: nowe metody analtzy funkcjonalnej genów. Postępy
Biologii Komórki 36:539-554; Praca nagrodzona jako najlepszy artykuł Czasopisma w 2009.
1.

http://ptbk.mol.uj.edu.pVdownload/nagrodv/update2014/2009-artvkul.pdf
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2. Rybka K*, Nita Z (2015) Physiological requirements for wheat ideotypes in response to drought
threat. Acta Physiologiae Plantarum e37 :I-13 http://link.sprineer.com/article/10. 1007/s 1 173 8-01 5: 1.86, ldział - 90%]
1844-5
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3. ŻurekG, Rybka K*(co-first author), PogrzebaM,KtzyŻak J, Prokopiuk K (2014) Chlorophyll
a Fluorescencę in Evaluation of the Effect of Heavy Metal Soil Contamination on Perennial
Grasses. PLoS ONE 9 : e9 I 47 5 https ://doi.org/ 1 0. i 3 7 1 /j ournal.pone.009 1 475
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K, Zurek G, Rybka K* (2019) Turf Covering for Sport Season Elongation Cause No
Greening,
Stress for Grass Species as Detected by Chl a Fluorescence. Urban Forestry & Urban
Redaktora'
UFUG-2018-308-R2, oczekuje na finalną decyzję .1,
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M, Lisik P, Dębski J, Florea BI, Rybka K* (2019) Chl a Fluorescence and Proteomics
Reveal protection of photosynthetic Apparatus in Tolerant but not in Susceptible to Dehydration
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6. Rybka K*, Janaszek-Mańkowska M, Siedlarz P' Mańkowski D (2019) Machine learning in
determination of water saturation deficit in wheat leaves on basis of Chl a fluorescence parameters.
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Jestenl autorem korespondencyjnym wszystkich
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