WW
RN 001

tel'centrala:+(4B) 22 7253611 w.599, bezpośr. 22 733 4 599
fax:+(48) 227254714, e-mail: postbox@ihar,edu.pl http://www.ilrar.qdu.pl
05-870 Błonie. RadzikÓw
Przewodniczący RN: tel. 22 593 20 40
e-mail : marek_szyndel@sggw.pl
Sekretariat RN: tel. 22 7334599, centr. 22 7334500
f ax 22 7 2547 1 4, e- ma
: e. kruszvn ska @ lra r, e-elilpl

121 I 2019

Radzików. 20lr9-05-2lr

i

iI

Hł n ntoNocRĄM

PRZEBIEG U PoSTĘPoWANIA HABILITACYJ

dr KrysĘny

RYBKI

N

EGo

z IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin
o nadanie stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
Zgodnie Z ustawą z dnta 1rł marca 2003t. o S|opniach naukowych i tyłule nąyl1gulym oraz
o,ylopnioch itylule v,zah"esie sztuki (Dz. U. z 2t)17 r. poz.17B9);
w związku zart' 179 ust.1 ustawy z3ltpca 2018 r. Przepisy wprowadzajqce ustllilę - Prąl,yrł
o szkolniclwie wyższym i nauce (Dz (/ z 30 sierpnict 2a]B r. , poz. I669)

pt.

.,Diagnostyka przesiewowa stanu fizjologicznego roślinoparta na
znotma\tzowanyclr war'tościachi paranretrach fluorescencji chlorofiIu ą" - cykl 6. ptłblikacji.

osiągnięcie naLrkowe'
3l.01.2019 r'

-

27.03.2019 t.

- Podjęcie ptzez Radę Naukową IHAR-PIB uchwał W

Wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw
Stopni i Tytułów dr Krystynie Rybce.
sprawach:

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Krystyny Rybki otaz
lwyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej (w tym: sekretarza
i recenzenla).

06.05.2019 r.

-

Powołanie Komisii Habilitacyjnej ptzez Centralną Komisję do Spraw Stopni
i Tyułow rra podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z 14 marca2003 r. o stopniich
natłkowych i lytule naukowym oraz O stopniach i łytule u, ząkresie szluki
(Dz. U. 22017 r. poz.1789).

28.05.2019 r.

-

Wysłanie powiadomieri do członków o powołaniu do Komisji Habilitacyjnej
oraz przes|anie pełnej dokumentacj i.

17.07.2019 r.

-

Planowany termin sporządzenia recenf
aktywnościnaukowej Habilitantki.

05.09.2019 r.

-

i

osiągnięcia naukowego otaz

Planowany termin posiedzenia Komisji Habilitacyjnej w II{AR-PIB
w Radzikowie i podjęcia uclrwały zawierającej opinię w sprawie rradania lub
odrnowy nadania dr Krystynie Rybce stopnia doktora habilitowanego nauk
rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

05.09.2019 r.

-

Planowany termin przekazania uchwały Komisji Habilitacyjnei wraz
dokunrentacj ą Przewodn iczącemu Rady Naukowej IHAR-P l B.

z

pełną

26.09.2019 r.

l!ł

10.10.2019 r.

_

Planowany termin podjęcia uchwały przęZ Radę Naukową IHAR-PIB
w sprawie nadania lub odmowy nadania dr Krystynie Rybce stopnia doktora
habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Przekazanie, zgodnie z przepisarni, uchwĄ Rady Naukowej IHAR-PIB
do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
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