Rada Naukowa IHAR-PIB - posiedzenie 17 marca 2016 r.
Posiedzeniu przewodniczyła prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, Przewodnicząca Rady.
 wręczono nominacje nowym członkom Rady:
dr hab. Elżbiecie Kochańskiej-Czembor
dr hab. Katarzynie Mikołajczyk
dr hab. Barbarze Wiewiórze
Lista członków Rady w zakładce:
„Skład Rady Naukowej w XVI kadencji 2012-2016 stan na 17 marca 2016r.”

 dokonano promocji - dyplom doktora habilitowanego nauk rolniczych
w dziedzinie: nauki rolnicze, dyscyplinie: agronomia otrzymał
dr hab. Sławomir Wróbel
z IHAR-PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie

 podziękowano za członkostwo w Radzie Naukowej
dr hab. Marii Gośce
dr hab. Zofii Bulińskiej-Radomskiej
Rada Naukowa podjęła uchwały w sprawach:

 wszczęła przewód doktorski

mgr. Łukaszowi Matyka

z IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy, Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych
więcej informacji w zakładce: „Przewody doktorskie”

 wszczęła przewód doktorski

mgr. inż. Emilowi Stefańczyk

z IHAR-PIB Oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka
więcej informacji w zakładce: „Przewody doktorskie”

 pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rozwoju Kadry Naukowej o weryfikację
na stanowisko naukowe adiunkta:
dr Piotra Barbaś
z IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie, Zakład Agronomii Ziemniaka


pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora w sprawie wprowadzenia zmian w
strukturze organizacyjnej Instytutu polegających na powołaniu kierowników
zakładów:
- Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie –
prof. dr hab. Jerzy H. Czembor,
- Zakład Genetyki i Hodowli Roślin w Radzikowie – dr hab. Paweł
Czembor prof. nadzw. IHAR-PIB

 uchwaliła Aneks nr 8 do Regulaminu Rady Naukowej
więcej w zakładce: „Regulamin Rady Naukowej”

 pozytywnie zaopiniowała Regulamin Wyborów Rady Naukowej na XVII
kadencję 2016-2020
więcej w zakładce:

http://ihar.edu.pl/wybory_rady_naukowej_ihar.php

 pozytywnie zaopiniowała, na wniosek Komisji ds. Naukowych, „Sprawozdanie z
działalności IHAR-PIB w 2015 roku” (Uchwała nr 2/XVI/124)
Prof. dr hab. I. Bartkowiak-Broda podziękowała Przewodniczącemu Komisji ds. Naukowych
prof. dr hab. W. Marczewskiemu i członkom Komisji za opracowanie projektu uchwały. Podziękowała
wykonawcom za opracowanie merytoryczne i pracownikom Działu Organizacji i Planowania Badań za
przygotowanie administracyjne sprawozdania, Referentom za przedstawienie jego treści oraz prof. dr
hab. E. Arseniukowi za obszerne podsumowanie.
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 W wolnych wnioskach prof. dr hab. J. Adamczyk serdecznie podziękował
pracownikom IHAR-PIB za duże zaangażowanie w głosowaniu na odmianę kukurydzy
ROSOMAK, wyhodowanej w Hodowli Roślin Smolice sp. z o.o. – Grupa IHAR. Odmiana
zdobyła pierwsze miejsce (43,92%) w wyborze konsumentów na Złoty Medal.
Poinformował, że w 2016r. do Krajowego Rejestru zostało wpisanych aż 8 odmian, o
dwie odmiany więcej w stosunku do 2015 roku.
Na zakończenie, Przewodnicząca Rady prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
podziękowała Komisjom za przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady oraz złożyła
życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Mgr Elżbieta Kruszyńska
Sekretarz Rady Naukowej IHAR-PIB
2016-04-08
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