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UCHWAŁA nr 1/XlX/68
Rady Naukowej

lrustyruru Hooowl-l l AKLIMATYZAcJI RoŚLlN - PAŃSTWoWY
w Radzikowie
227 marca 2019 r.

INSTYTUT BADAWcZY

w sprawie: wyraŻenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

oraz wYznaczenia trzech czło n kow Ko
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Na podstawie ań' 29 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r.' poz.
736) z pozn. zm., zgodnie z art.179 ust. 2 ustawy z 3lipca 2018 r' * Przepisy wprowadzające
ustawę _ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U' z 30.08'2018 r., poz. 1669) oraz ustawą
z 14 marca2A03 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach itytule w zakresie
sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz' 17B9) z pÓŹn. zm., uchwala się, co następuje:

s

1.

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-6643/19
z '18 lutego 2019 r. wyraża zgodę na przeprowadzenie, wszczętego 11 lutego 2019 r. postępowania
habilitacyjnego

dr inż. Zhimin YlN

z lHAR-PlB oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i MateriałÓw Wyjściowych Ziemniaka

o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia
Tytuł osiaqniecia naukoweqo:

,

Studium interakcji wirusa Y ziemniaka z ziemniakiem i tytoniem''

-

cykl 5. publikacji.

orazwyznacza do Komisji Habilitacyjnej trzech członkow w osobach:
dr hab. Paweł czEMBoR prof. lHAR-PIB - sekretarz

Dziedzina: nauki rolnicze; Dyscyplina: agronomia; Specjalność' hodowla roŚlin' hodowla odpornościowa
lHAR-PlB w Radzikowie, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin

dr hab. Magdalena KRZYMOWSKA

-

recenzent

Dziedzina: nauki biologiczne; Dyscyplina; biologia; SpecjalnoŚć: biologia molekularna
lnstytut Biochemii i Biofizyki PAN

w Warszawie

prof. dr hab' Marek Stefan SZYNDEL

- członek

Dziedzina: nauki rolnicze; Dyscyplina: ogrodnictwo; Specjalność:fitopatologia' wirusologia
SGGW Wydział ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajoblazu, Samodzielny Zakład Fitopatologii

s2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

s3.
Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.
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osiągnięcie naukowe:
,,Studium interakcji wirusa Y ziemniakazziemniakiem i tytoniem"

- cykl
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