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CENTRALNA KOMlSJA
Do SPRAW sToPNl t TYTUŁoW

Warszawa,6 maja 2019

r.

Nr BCK - lll-L-642012019
Dyrektor
lnstytutu Hodowli iAklimatyzacji Roślin_
Państwowego l nstytutu Badawczego
w Radzikowie
Centralna Komisja do Spraw Stopni iTytułow, na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia

14 marca

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie

2OO3 r. o

sztuki (Dz'U. z2017 r' poz. 1779),zwana dalej ustawą, W zW. zań'. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3
lipca 2018 r. Przepisy wprowadza)ące ustawę

-

Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U.z

2018 r. poz. 1669) informuje, iz w dniu 6 maja 2019 r. powołałakomisję habilitacyjną, w skład
ktorejwchodzą.

komisji

1.przewodniczący

prof. Monika

Kozłowska

Uniwersytet Przyrodniczy

Poznaniu,
2.

komisji dr hab.

sekretarz

Magdalena Szechyńska-Hebda

-

W

lnstytut Hodowli

i

Aklimatyzacji Roślin- PlB w Radzikowie,

koąsji - prof' Elwira Sliwińska * Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w

3' recenzent

Bydgoszczy,
4. recenzent komisji

dr hab' Hazem Kalaji _ Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w

-

Warszawie,
5. recenzent komisji

-

prof. Marcin Rapacz - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,

- dr hab. Anetta Kuczyńska - lnstytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
7.członek komisji - dr hab. lwona Bańkowiak-Broda - lnstytut Hodowli iAklimatyzacji Roślin

6' członek komisji

- PIB w Radzikowie

,

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Krystyny RYBK! wszczętego w dniu
31 stycznia 2019

w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia.

r"

Jednocześniezwracamy się do Rady Naukowej lnstytutu Hodowli i Ak|imatyzacji RoślinPaństwowego lnstytutu Badawczego

w

Radzikowie

z

uprzejmą prośbąo powiadomienie,

w imieniu Centralnej Komisji, ww. osob o powołaniu ich w skład przÓdmiotowej komisji oraz
przekazanie doku

m

entacj i sprawy.

\N załączeniu Centralna Komisja przekazuje dokumentację, o ktorej mowa w art. 18a ust.
ustawy, w formie papierowej.
Do Wiadomości:
dr Krystyna RYBKA
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inż. Kazimierz Furtak
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fax: ŻŻl 656 63 Ż8
e-nlai l: kałrceIaria(]ck' gov.pl
wwi.v.ck.gov. pl

1

