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ZAWIADOMIENIE

szkolnictwa wyższega z 3 pażdz]elnika 2014l.
w sprawie szczegÓłowego trybu iwarunkóW przeprowadzania czynności W przewodzie doktorskim,
W postępowaniu habilltacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu plofesora (Dz' U' z 2a14r.
paz 1 383), uplzejmie inform uję, że:

zgodnie

z

Przewodn cząca RNI

lazpalządzeniem

l\,4inistra

Nauki

i

27 kwietnia 2016r. o godz. 12.00
w lnstytucie Hodowli iAklimatyzacji Roślin
_ Państwowym lnstytucie Badawczym w Radzikowie

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

'

mgr Mańy DMocHoWsKlEJ-BoGUTA

Ż ]HAR

PlB' zaĄład 1n2yn@ Genelycznel

,^

Radzńowe

o nadanie stopnia doktora nauk rolniczych w dziedziniei nauki rolnicze, dyscyplinie: agronomia

wybranych czynnikóW genetycznych i biochemiczno-fizjologicznych
odporności pszenicy zwyczajnej |Triticum aestivum L.) na fdzę brunatną
(Puccinia triticina)"

TVtuł rozpraWV:,,Analiza

Promotor:

prof' dr hab. Wacław orczyk, IHAR-PIB zakład lnzynieriiGenetyczne]

Recenzenci: dr hab' Marcin Filipecki, sGGW, Kafedra Genetyki, Hodowli i Biotechnalagii RoŚIn
plof' dr hab' AndŻej K' Kononowicz, Uniwersytet Łódzkj' Katedra Genelyki agóhej,
Bia]agii Malekulafiej i Biatechnolagii Raślin
Rozprawa znajduje się W Bibliotece Naukowej lnstytutu w Radzikowie'
streszczenie olaz recenzje rozprawy znajduję się na stronie internetowej lnstytutu'

Z L]oowaŻnienia

PrzewodnicŻąca Komisjj Doktorskiej
Rady Naukowej lnstytutu
( ) Prof. dr hab. Ewa Zirnnoch Guzowska
iczący Rady Naukowej

sz Zifiny
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czlońkowe Rady Nalkowej |HAR'P|B n e będący członkami Komisjj Doktorskiej.
Katedry instytuty genetyk] hodow]roślin, |as]ennictwa Uniwe6ńelÓw

PAN resorlu rÓ ń Ćtwa
oddŻały. zamiejŚcowy Żakład Naukoty izakłady Dośwadcza ne |HAR PlB
spólki:Hodowa RoŚin' Hodowla zi€mn aka - Grupa IHAR
sllona lvw ihar.edu pl, iab]ca ogłoŚŻeń Mm'
lnsiytuty

