XNSTYTUT HODOWLT I AKLIMATYZAE:X ROSTTNI

pxŃsrwCIWY INsTYTuT BABAWcXY

GI

x'ąn& NAUK$WA

R.adzikÓw, o5**7s Błon*e

,

fax

:

+

tel.centrala:+(4B) 227253671 w.599, bezpośr. 22733 4 599
(48) 2272547 14, e-mail : postbox@ ihar.edu. pl http ://www. har.edu. pl
i

RN

- 001- 114t2017
RadzikÓw, 2017-06-07

Zgodnie

z

ZAWIADOMIENIE
rozpo,ządzeniem Ministra Nauki

i

Szkolnictwa Wyższego

z 26 wześnia2016r.

w sprawie szczegÓłowego trybu iwarunkÓw przeprowadzania czynnoŚci w.przewodzie doktorskim,

w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016r.
poz. 1586), uprzejmie informuję, ze:

27 czerwca 2017 r. o godz. 11.00

-

w lnstytucle'Hodowll i Aklimatyzacji Roślin
Państwowym lnstytucie Badawczym w Radzikowie

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorsklej

mgr inż. Pauliny Smydy_Dajmund

z IHAR-PIB, oddział w Młochawie, Zakład Genetyki i MateriałÓw Wyjściowych Ziemniaka
Pracowni a P atoge now Zie

m n

iaka

o nadanie stopnia doktora nauk rolniczych w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia

,,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.o' - zbiór j. publikacji.

Tvtuł rozprawv:

Promotor: dr hab. Jadwiga Śtiwka prof. lHAR-PIB,

Zakład Genetykii Materiałow Wyjściowych Ziemniaka w Młochowie, Pracownia PatogenÓw Ziemniaka

Recenzenci: dr hab. Ewa Grzebelus, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątajaw Krakowie,
lnstytut Biologii RośIin i Biotechnologii
prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska, sGGt4/ Wydział ogrodnictwa, Biotechnologii
i Archite ktu ry Krajobrazu, Katedra G e n etyki, Hodowli i Biotech nolog ii Rośli n

Rozprawa znajduje się w Bibliotece Naukowej lnstytutu w Radzikowie.
Streszczenie oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej lnstytutu www.ihar.edu.pl
Pzewodnicząca Komisji Doktorskiej Rady Naukowej lHAR-PIB
(-) Prof. dr hab. lwona Bartkowiak-Broda
Z upoważnienia

Prof. dr hab. Edward Arseniuk

otrzymują:

o
.
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Członkowie Rady Naukowej lHAR-PIB nie będący członkami Komisji Doktorskiej.
Katedry, instytuty, genetyki, hodowli roślin, nasiennictwa Uniwersytetów.
lnstytuty PAN i resońu rolnictwa.
oddziały i ZaYJady Doświadczalne |HAR-P|B.
spółki: Hodowla Roślin, Hodowla Ziemniaka - Grupa IHAR.
strona WWW.ihar.edu.p| ' tablica ogłoszeń w/m.

