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ZAWIADOMIENIE

z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego Z 19 stycznia 2a18 r'
sprawie szczegołowego trybu i warunkow przeprowadzania CzynnościW przewodzie doktorskim,
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz' U. z 201B r"
poz. 261), uprzejmie informuję, ze:
Zgodnie
W

19 czerwca20'18 r. o godz. 11.00

-

w lnstytucle Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowym lnstytucie Badawczym w Radzikowie

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Agnieszki MACIEJEWSKIEJ
lHAR-PlB w Radzikowie, Zakład Fitopatologii
o nadanie stopnia doktora nauk rolniczych w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina agronomia

zmienności wybranych izolatów z populacji bakterii Clavibacter
michiganensrs subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis i in."

Tvtuł rozprawv. ''Analiza

Promotor: prof. dr hab. Edward Arseniuk - \HAR-P|B w Radzikowie, Zakład Fitopatologii
Promotor pomocniczv: dr n. biol. Aleksander Masny, obecnie dr hab.
- Narodowy lnstytut Zdrowia Publicznego w Warszawie

Recenzenci: Dr hab. Sylwia Justyna JAFRA prof. nadzw. UG
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed. w Gdańsku
Dr hab. Małgorzata Anna SCHOLLENBERGER
sGG tll Wydzi ał og rodn ictwa, Biotech nol og ii i Arch itektury Krajob razu
Samodzielny Zakład Fitopatologii

Rozprawa znajduje się w Bibliotece Naukowej lnstytutu w Radzikowie.
Streszczenie oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej lnstytutu rru'rr'.ihjrr.cdu.pl
Przewodniczący Komisji Doktorskiej Rady Naukowej lnstytutu
(-) Prof. dr hab. Marek S. Szyndel

Z upowaznienia

otrzymują:
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.
.

Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej lnstytutu

(\ N-!'- s,,1ff1
Prof. dr hab. Anna Nadolslka-Orczyk

Członkowie Rady Naukowej lHAR-PIB niebędący członkami Komisji Doktorskiej'
Katedry, instytuty, genetyki, hodowli roślin, nasiennictwa Uniwersytetów.
lnstytuty PAN i resońu rolnictwa.
oddziały i zakłady Doświadczalne lHAR'PlB'
spółki: Hodowla Roślin, Hodowla Ziemniaka _ Grupa lHAR'
Strona www.ihar.edu.p| , tablica ogłoszeń wlm.

