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ZAWIADOMIENIE

z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z 19 stycznia 2018 r.
sprawie szczegołowego trybu i warunkow przeprowadzania czynności w pnewodzie doktorskim,
w postępawaniu habilitacyjnym oraz W postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz' U. z 2018 r.
poz' 261), uprzejmie informuję, ze:
Zgodnie
W

2 października 2018 r. o godz. 12.00
w lnstytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
- Państwowym lnstytucie Badawczym
w Radzikowie

odbędzie się pubIiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Agnieszki HARY_SKRZYPIEc

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

o nadanie stopnia doktora nauk rolniczych w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina agronomia
Tvtuł rozprawv: ,,Analiizagenetyczna odporności na ciemną plamistośćpouderzeniową
oraz wybranych cech jakościi morfologii bulw diploidalnych mieszańców
ziemniaka (Solanum tuberosum L.)" - zbior 3 publikacji.
,,Genetic analysis of resistance to blackspot bruise and selected quality and morphology traits of
tubers in diploid potato hybrids (Solanum tuberosum L.)" (Compilation of publications)

Promotor. prof' dr hab. Ewa ZlMNOCH-GUZOWSKA,

lHAR-PIB oddział w Młochowie,
Zakład Genetyki i Materiałow Wyjściowych Ziemniaka
Promotor pomocniczv: dr Jadwiga SLIWKA, obecnie dr hab. prof. IHAR-PIB
lHAR-PlB oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i MateriałÓw Wyjściowych Ziemniaka
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr MASOJC, Zachodniopomorski UniwersytetTechnologicznyw Szczecinie,
Wydział Kształtowania Środowiska, Katedra Genetyki, Hodowtii Biotechnologii
dr hab. Mirosław TYRKA prof' Pol' Rzesz., Politechnika Rzeszowska im. lgnacego
Łu kasiewicza, Wydział Che m iczny, Zakład Biotech nologii i Bioinformatyki

Rozprawa znajduje się w Bibliotece Naukowej lnstytutu w Radzikowie.
Streszczenie oraz lecenzje znajdują się na stronie internetowej lnstytuiu rrrru'"ihal'.etlJ!.|f
Przewodn
Rady

Dr hab. G
otrzymują:
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Członkowie Rady Naukowe; lHAR-PIB niebędący członkami Komisji Doktorskiej.
Katedry' instytuty' genetyki, hodowli roŚlin, nasienn;ctwa UniwersyłełóW.
!nstytuty PAN i resońu roInictwa.
oddziały iZaklady Doświadczalne IHAR-PIB'
Spółki: Hodowla Roś|in'Hodowla Ziemniaka - Grupa lHAR'
Strona www.ihar.edu.p| , tablica ogłoszeń w/m.
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