Rada Naukowa IHAR-PIB
posiedzenie 20 marca 2014 r. w Radzikowie
Posiedzeniu Rady przewodniczyła prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, przewodnicząca
Rady.
W skład Rady Naukowej weszli:


Prof. dr hab. Marian WIWART z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Katedra
Hodowli Roślin i Nasiennictwa. Powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Dr hab. Zofia BULIŃSKA-RADOMSKA prof. nadzw., Kierownik Krajowego
Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie. Zgodnie z Regulaminem
Rady Naukowej IHAR-PIB
z 7 października 2008 r., (tekst jednolity z 21
listopada 2013 r.) oraz wynikami wyborów dokonanych przez pracowników
Instytutu w dniu 29 marca 2012 r.

Rada Naukowa zajęła stanowisko w następujących sprawach:


W związku z rozwiązaniem stosunku pracy:

- Podziękowano prof. dr hab. Henrykowi J. Czemborowi za wieloletnią pracę w
IHAR-PIB w Radzikowie oraz za wieloletnie członkostwo w Radzie Naukowej i pełnienie
funkcji Przewodniczącego Rady Naukowej, a także Redaktora Naczelnego czasopisma
Instytutu „Biuletyn IHAR” i wydawnictwa „Monografie i rozprawy naukowe IHAR”
- Podziękowano dr hab. Jerzemu Rembezie prof. nadzw. za wieloletnią pracę
w IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie
oraz członkostwo w Radzie Naukowej i pracę w Komisjach Rady.


Wszczęła przewód doktorski mgr Paulinie SMYDA z IHAR-PIB Oddział w
Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka

pt.: „Charakterystyka somatycznych mieszańców Solanum x michoacanum (+)
S. tuberosum i autofuzantów 4x S. x michoacanum oraz wykorzystanie ich
do rozszerzenia puli hodowlanej ziemniaka uprawnego S. tuberosum L.”
dla uzyskania stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii;
dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: agronomia
i wyznaczyła promotora: prof. dr hab. Ewę Zimnoch-Guzowską
 Wszczęła przewód doktorski mgr inż. Elżbiecie STARZYCKIEJ z IHAR-PIB
Oddział w Poznaniu, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych
pt. „Charakterystyka wybranych populacji Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
i ocena odporności różnych typów odmian rzepaku ozimego
(Brassica napus L.) na tego patogena”
dla uzyskania stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii;
dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: agronomia
i wyznaczyła promotora: prof. dr hab. Zbigniewa Webera
oraz promotora pomocniczego: dr Marcina Matuszczaka
 Wszczęła przewód doktorski mgr inż.
Radzikowie, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin
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pt.: „Interakcja genów jądrowych linii wsobnych kukurydzy (Zea mays L.)
z cytoplazmami indukującymi męską sterylność”
dla uzyskania stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii;
dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: agronomia
i wyznaczyła promotora: prof. dr hab. Józefa Adamczyka
oraz promotora pomocniczego: dr Romana Warzechę
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 Pozytywnie zaopiniowała wniosek o
<Nagrodę Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za cykl publikacji>
opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych w latach 2011, 2012, 2013
pt.: „Biotechnologia zbóż: wprowadzenie technologii RNAi oraz innych metod
genomiki funkcjonalnej w celu określania funkcji genów oraz uzyskiwania linii
jęczmienia, pszenicy i pszenżyta o ulepszonych cechach agronomicznych” –
dla Zespołu z IHAR-PIB w składzie:
prof. dr hab. Anna NADOLSKA-ORCZYK, prof. dr hab. Wacław ORCZYK, dr Sebastian
GASPARIS, mgr Marta DMOCHOWSKA-BOGUTA, dr Wojciech ZALEWSKI.


Pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rozwoju Kadry Naukowej o weryfikację
następujących pracowników na stanowiska naukowe:

dr hab. Jadwiga ŚLIWKA - profesor nadzwyczajny
IHAR-PIB Oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka
dr inż. Monika Anna GODZINA-SAWCZUK - adiunkt
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin
mgr Ryszard GOLIMOWSKI - asystent
IHAR-PIB w Radzikowie, KCRZG Ogród Botaniczny w Bydgoszczy
 Pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z działalności Instytutu w 2013 r.

mgr Elżbieta Kruszyńska
Sekretarz Rady Naukowej Instytutu
Radzików, 2014-04-30
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