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HłRtrłoNoGRAM PRZEBIEGU PoSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGo
dr inż. Zhimin YIN
Ziemniaka
z IHAR-PIB oddział w A,Iłochowie, Zakład Genetyki i Mąteriałow Wyjściowych
o nadanie śtopniadoktora habilitowanego
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
oraz
zgodnie z ustawą z dnia 14 marca}OO3t, o stopniach naukowych i tytule naukowym
(I
poz.17B9);
z 2017 r.
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz
wprowadzajqce ustawę - Prawo
r'
Przepisy
w związkuzart.Ii9 ust.1 uśtawy z3lipca2018
poz' 1669)
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 30 sierpnia 2018 r. ,
i tytoniem''
osiaqnięcie naukowe bt. ,,Studium interakcji wirusa Y ziemniaka z ziemniakiem
- cykl 5. Publikacji

Wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw
Stopni i Tytułow dr tnŻ. Zhimin Yin.

11.02.2019 r.

-

27.03.Ż019 r.

- Podjęcie przez Radę Naukową IHAR-PIB uchwał w

sprawach:

izęnia postępowania habilitacyjnego dr tnŻ. Zhtmin Ytn oraz
prr"p.o-u
'r,yźnu"r"nia
trzećh cżłonków Komisji Habilitacyjnej (w tym selcretarza
i recenzenta),

06.05.2019 r.

-

Powołanie Komisji Habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni
i Tytułów na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z 14 marca2003 r' o stopniach'
(Dz'
naikowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

IJ.z20I7 r.poł.1789).

Ż3.05.2019 r. i 13.06.2019 r.
31'.07.20t9 r. -

03.06.2019 r.

29.08.2019 r.

-

Uzupełnienie składu Komisji Habilitacyjnej.

Wysłanie powiadomień do człoŃów o powołaniu do Komisji Habilitacyjnej
orazprzesłanie pełnej dokumentacji'
Planowany termin sporządzenia rccenzji osiągnięcia naukowego otaz
akĘwno ścinaukowej Habilitantki.
Planowany termin posiedzenia Komisji Habilitacyjnej w IHAR-PIB
w Radzikowie i podjęcia uchwały zawterującej opinię w sprawie nadania lub
odmowy nadania di tnz. Zhimin YIN stopnia doktora habilitowanego nauk
rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo'

29.08.2019 r. Ż6.09.2019 r. -

11.10.2019 r. -

Planowany termin przekazania uchwały Komisji Habilitacyjnej swaz z pełną
dokumentacj ą Przewodniczącemu Rady Naukowej IHAR-PIB'

Planowany termin podjęcia uchwały pIZęZ Radę Naukową IHAR-PIB
w sprawie nadania |ub odmowy nadania dr inŻ. Zhimin Yin stopnia doktora
habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo'
Przekazanie, zgodnie z przepisami, uchwĄ Rady Naukowej IHAR-PIB do
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułow'
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