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INFORMACJE OGÓLNE
Oferta szkoleniowa na rok 2019 zawiera planowane w Instytucie Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym konferencje
naukowe, szkolenia oraz warsztaty.
Tematyka szkoleń i konferencji naukowych ujętych w przedkładanej ofercie obejmuje zagadnienia wynikające z aktualnych problemów badawczych
IHAR-PIB oraz innych instytutów podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także uczelni rolniczych. Jest więc integralną częścią działalności
naukowej IHAR-PIB poszerzoną o działalność naukową innych jednostek badawczych pracujących na rzecz rolnictwa.
Tematykę szczegółową opracowują kierownicy merytoryczni, którzy są
specjalistami w określonej dyscyplinie naukowej. Kierownicy merytoryczni
ustalają wykładowców i decydują o sposobie realizacji szkoleń. Wykładowcami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne są najczęściej pracownicy naukowi
określonych specjalności z IHAR-PIB, innych instytutów naukowo-badawczych oraz uczelni rolniczych.
Szczegółami związanymi z organizacją i realizacją szkoleń zajmuje się
Sekcja Promocji i Szkoleń, odpowiedzialna organizacyjnie za realizację doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Instytut.
Każdy program szkolenia – na życzenie słuchaczy lub instytucji, może
ulec częściowej zmianie, jeżeli spowoduje to, że program stanie się ciekawszy
i w większym stopniu odpowiadający oczekiwaniom uczestników. Aby ułatwić przekazywanie wszelkich uwag, na końcu niniejszej oferty umieszczamy
kartę propozycji zmian w przedłożonej ofercie szkoleniowej na rok 2019, prosząc zainteresowanych o jej wypełnienie.
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB przyjmuje zlecenia na
opracowanie dodatkowych tematów szkoleń, nie ujętych w Ofercie szkoleniowej na rok 2019. Instytucja zlecająca takie szkolenie winna przysłać swoją
propozycję z podaniem tematu i proponowanego terminu realizacji do Sekcji
Promocji i Szkoleń IHAR-PIB (m.czembor@ihar.edu.pl).
Szkolenia obejmują zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Ćwiczenia, w zależności od tematu, przeprowadza się w sali wykładowej, na polach doświadczalnych i produkcyjnych, w szklarniach, laboratoriach, przechowalniach, etc.
Uczestnicy otrzymują pomoce dydaktyczne oraz szkoleniowe opracowane
przez wykładowców oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia po realizacji
całego programu. W przypadku konferencji naukowych uczestnicy otrzymują
materiały konferencyjne zawierające streszczenia referatów i posterów.
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STRONA ORGANIZACYJNA
Szkolenia prowadzone są w wyznaczonych miejscach realizacji. Specyfika
określonych tematów oraz zaplecze dydaktyczne potrzebne do ich realizacji
powodują, że niektóre szkolenia i konferencje odbywają się w Oddziałach
IHAR-PIB i zamiejscowych Zakładach Naukowych – w Poznaniu tematyka
związana z roślinami oleistymi, w Bydgoszczy – tematyka dotycząca roślin
korzeniowych, a w Boninie, Jadwisinie i Młochowie – szeroko ujmowana
tematyka związana z hodowlą i nasiennictwem ziemniaka.
Zainteresowani tematyką naszych szkoleń proszeni są o zgłoszenie chęci
swojego uczestnictwa poprzez (o ile nie podano inaczej w opisie szkolenia):
•

przesłanie drogą tradycyjną wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa,
która zamieszczona jest w niniejszej ofercie na adres:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB
Sekcja Promocji i Szkoleń
Radzików, 05-870 Błonie

•

przesłanie drogą elektroniczną wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa,
która zamieszczona jest na stronie internetowej www.ihar.edu.pl na adres:
m.czembor@ihar.edu.pl
w temacie wiadomości prosimy wpisywać symbol szkolenia, którego
zgłoszenie dotyczy.

Termin zgłaszania – przy każdym ze szkoleń podany jest termin, do którego
należy przesyłać zgłoszenia.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA
W NASZYCH SZKOLENIACH I KONFERENCJACH
NAUKOWYCH
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XIV Konferencja Naukowa
„Nauka dla hodowli i nasiennictwo roślin uprawnych”
Forma realizacji:

Konferencja

Symbol: SPS/01/2019

Organizator:

IHAR-PIB w Radzikowie

Planowany termin:

5-8 luty 2019 r.

Miejsce realizacji:

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „HYRNY”
Zakopane, ul. Piłsudskiego 20

Kierownik
merytoryczny:

prof. dr hab. Henryk Bujak
(Przewodniczący Komitetu Naukowego)
Tematyka konferencji

SESJA 1 – Nowe wyzwania dla hodowli roślin wobec zmian klimatu.
SESJA 2 – Młodzi naukowcy dla hodowli roślin.
SESJA 3 – Hodowla, nasiennictwo i rynek nasienny roślin uprawnych w Polsce.
SESJA 4 – Zwiększenie produktywności roślin z wykorzystaniem metod hodowlanych
i agrotechnicznych.
SESJA 5 – Wykorzystanie efektu heterozji w hodowli roślin.
SESJA 6 – Innowacyjne techniki i metody w hodowli roślin.
SESJA 7 – Hodowla jakościowa i odpornościowa roślin.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE:
Adres:

Telefon/fax:

E-mail:

Termin nadsyłania
zgłoszeń

Dział Promocji
i Współpracy z Zagranicą
IHAR-PIB Radzików
05-870 Błonie
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tel.: 22 733 46 11

zakopane2019@ihar.edu.pl

30 października 2018 r.

Oferta szkoleniowa IHAR-PIB na rok 2019

Szkolenie podstawowe z zakresu oceny cech zewnętrznych bulw ziemniaka
Forma realizacji:

1-dniowe szkolenie
dla akredytowanych
kwalifikatorów

Organizator:

IHAR-PIB Oddział w Boninie

Planowany termin:

przełom lutego i marca 2019 r.

Miejsce realizacji:

IHAR-PIB Oddział w Boninie
Bonin 3, 76-009 Bonin

Kierownik
merytoryczny:

dr inż. Agnieszka Przewodowska
dr inż. Jerzy Osowski

Symbol: OBZ/02/2019

Tematyka szkolenia
•

Zasady produkcji nasiennej ziemniaka – lokalizacja, zmianowanie, agrotechnika i przechowywanie sadzeniaków.

•

Charakterystyka odmian ziemniaka z uwzględnieniem cech zewnętrznych bulw.

•

Choroby ziemniaka, w tym objawy na bulwach, ich szkodliwość i rozpoznawanie oraz objawy
wad fizjologicznych i uszkodzeń mechanicznych na bulwach.

•

Szkodniki glebowe, w tym objawy na bulwach ich szkodliwość i rozpoznawanie oraz wpływ
na jakość sadzeniaków.

•

Przepisy prawa nasiennego, wymagania w zakresie wytwarzania i jakości sadzeniaków ziemniaka, metodyka oceny cech zewnętrznych, wymagana dokumentacja.

•

Wykonanie oceny cech zewnętrznych dwóch partii sadzeniaków ziemniaka.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE:
Osoba do kontaktu:

Krystyna Żalejko
IHAR-PIB Bonin
Marta Grabska
IHAR-PIB Bonin

Telefon/fax:

tel.: 94 342 30 31
(wew. 205)
(wew. 268)
fax:94 342 70 28

E-mail:

zalejko@ziemniak-bonin.pl
grabska@ziemniak-bonin.pl

Termin nadsyłania
zgłoszeń

15 stycznia 2019 r.
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Zmiany w Przepisach ISTA 2019 oraz wybrane zagadnienia oceny wartości
siewnej zbóż
Forma realizacji:

Szkolenie

Symbol: SPS/03/2019

Organizator:

Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa
IHAR-PIB w Radzikowie

Planowany termin:

12-13 marca 2019 r.
(12 godzin)

Miejsce realizacji:

IHAR-PIB w Radzikowie, 05-870 Błonie

Kierownik
merytoryczny:

dr Elżbieta Małuszyńska
Tematyka szkolenia

•

Identyfikacja pszenżyta w pszenicy oraz fatuoidów owsa.

•

Zasady oceny wartości siewnej gryki.

•

Spoczynek nasion, a zdolność kiełkowania.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE:
Osoba do kontaktu:

Telefon/fax:

E-mail:

Termin nadsyłania
zgłoszeń

Jolanta Gryboś
ZNiN IHAR-PIB

tel.: 22 733 45 83

w Radzikowie

fax: 22 725 47 14

05-870 Błonie
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j.grybos@ihar.edu.pl

14 stycznia 2019 r.
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Rola postępu biologicznego i zabiegów agrotechnicznych w przeciwdziałaniu
stresom biotycznym i abiotycznym w uprawach rzepaku ozimego
Forma realizacji:

Szkolenie

Organizator:

IHAR-PIB Oddział w Poznaniu

Planowany termin:

marzec 2019 r.
(pięć wykładów po 45 min)

Miejsce realizacji:

IHAR-PIB Oddział w Poznaniu
ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań

Kierownik
merytoryczny:

dr hab. Marek Wójtowicz

1.
•
•
•
2.
•
•

Symbol: OPO/04/2019

Tematyka szkolenia

Znaczenie postępu biologicznego i zabiegów agrotechnicznych w ograniczaniu oddziaływania stresów abiotycznych w uprawach rzepaku.
Reakcja rzepaku na warunki wilgotnościowe oraz znaczenie zabiegów agrotechnicznych i
prac hodowlanych w przeciwdziałaniu efektu niedoboru wody.
Wykładowca: dr hab. Marek Wójtowicz
Przygotowanie pola i przeprowadzenie siewu rzepaku gwarantującego dobre wschody i rozwój roślin przed zimą w warunkach zmian klimatycznych.
Wykładowca: dr hab. Franciszek Wielebski
Przezimowanie i plonowanie rzepaku w zależności od warunków glebowo-klimatycznych.
Wykładowca: dr Tadeusz Wałkowski
Najważniejsze gospodarczo chorobotwórcze patogeny rzepaku występujące w Polsce
Reajczęściej występujące patogeny rzepaku w Polsce, które corocznie przyczyniają się do
dużych strat plonu nasion. Znaczenie odporności odmian rzepaku w ograniczaniu strat plonu.wykład. Wykładowca: dr hab. Michał Starzycki prof. nadzw.
Monitoring patogenicznych grzybów rzepaku z zastosowaniem różnych technik w tym kultur
in vitro oraz analiz molekularnych. Ocena stopnia porażenia łodyg rzepaku przez patogeny. ćwiczenia. Prowadząca: dr Elżbieta Starzycka-Korbas

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE:
Osoba do kontaktu:

Marek Wójtowicz
IHAR-PIB Poznań

Telefon/fax:

tel.: 61 823 42 13

E-mail:

marekw@nico.ihar.poznan.pl

Termin nadsyłania
zgłoszeń

15 stycznia 2019 r.
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Zasady oceny wartości siewnej nasion
(DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ ROLNICZYCH)
Forma realizacji:

Szkolenie

Symbol: SPS/05/2019

Organizator:

Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa
IHAR-PIB w Radzikowie

Planowany termin:

16-17 kwietnia 2019 r.
(12 godzin)

Miejsce realizacji:

IHAR-PIB w Radzikowie, 05-870 Błonie

Kierownik
merytoryczny:

dr Elżbieta Małuszyńska
Tematyka szkolenia

•

Ocena podstawowych parametrów wartości siewnej.

•

Patogeny przenoszone z materiałem siewnym.

•

Szkodniki magazynowe.

•

Rośliny do wielokierunkowego wykorzystania.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE:
Osoba do kontaktu:

Telefon/fax:

E-mail:

Termin nadsyłania
zgłoszeń

Jolanta Gryboś
ZNiN IHAR-PIB

tel.: 22 733 45 83

w Radzikowie

fax: 22 725 47 14

05-870 Błonie
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j.grybos@ihar.edu.pl

15 lutego 2019 r.
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NASIENNICTWO I OCHRONA ZIEMNIAKA
Forma realizacji:

Konferencja
naukowoszkoleniowa

Organizator:

IHAR-PIB Oddział w Boninie

Planowany termin:

maj 2019 r.

Miejsce realizacji:

Hotel Senator SA,
ul. Wyzwolenia 35, 78-131 Dźwirzyno k. Kołobrzegu

Kierownik
merytoryczny:

dr inż. Agnieszka Przewodowska

Symbol: OBZ/06/2019

Tematyka szkolenia
•

Ograniczenie zużycia pestycydów jako istotny element ochrony środowiska naturalnego
w produkcji rolniczej.

•

Produkcja i rynek nasienny ziemniaka – stan i perspektywy.

•

Środki ochrony roślin, zmiany w rejestrze.

•

Agrofagi ziemniaka i metody ich zwalczania.

•

Diagnostyka patogenów – nowe metody, nowe możliwości.

•

Przechowalnictwo i przetwórstwo ziemniaka.

•

Nowości wśród odmian – biologiczny potencjał i wykorzystanie postępu biologicznego.

•

Prawodawstwo.
Konferencja obejmuje część referatową i posterową

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE:
Osoba do kontaktu:

Krystyna Żalejko
IHAR-PIB Bonin
Marta Grabska
IHAR-PIB Bonin

Telefon/fax:

tel.: 94 342 30 31
(wew. 205)
(wew. 268)
fax:94 342 70 28

E-mail:

zalejko@ziemniak-bonin.pl
grabska@ziemniak-bonin.pl

Termin nadsyłania
zgłoszeń

31 marca 2019 r.
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Ocena wartości siewnej traw i seradeli oraz identyfikacja nasion wybranych
gatunków chwastów
Forma realizacji:

Szkolenie

Symbol: SPS/07/2019

Organizator:

Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa
IHAR-PIB w Radzikowie

Planowany termin:

11-12 czerwca 2019 r.
(12 godzin)

Miejsce realizacji:

IHAR-PIB w Radzikowie, 05-870 Błonie

Kierownik
merytoryczny:

dr Elżbieta Małuszyńska
Tematyka szkolenia

•

Odróżnianie nasion traw z rodzaju Bromus, Festuca i Festulolium.

•

Ocena wartości siewnej seradeli.

•

Identyfikacja nasion kanianki i zarazy.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE:
Osoba do kontaktu:

Telefon/fax:

E-mail:

Termin nadsyłania
zgłoszeń

Jolanta Gryboś
ZNiN IHAR-PIB

tel.: 22 733 45 83

w Radzikowie

fax: 22 725 47 14

05-870 Błonie
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j.grybos@ihar.edu.pl

12 kwietnia 2019 r.
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Biologiczne, praktyczne i prawne podstawy koegzystencji różnych odmian
rzepaku w warunkach agroklimatycznych Polski
Forma realizacji:

Szkolenie

Symbol: OPO/08/2019

Organizator:

IHAR-PIB Oddział w Poznaniu

Planowany termin:

I dekada czerwca 2019 r.

Miejsce realizacji:

IHAR-PIB Oddział w Poznaniu
ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań

Kierownik
merytoryczny:

dr hab. Alina Liersch
Tematyka szkolenia

•

Charakterystyka odmian rzepaku ozimego.

•

Przenoszenie genów przez pyłek.

•

Przenoszenie genów przez nasiona (samosiewy, glebowy bank nasion).

•

Zjawisko osypywania nasion.

•

Zabiegi agrotechniczne przeciwdziałające powstawaniu samosiewów.

•

Podstawy prawne regulujące koegzystencję odmian GMO i nie GMO.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE:
Osoba do kontaktu:

Alina Liersch
IHAR-PIB Poznań

Telefon/fax:

tel.: 61 823 32 01

E-mail:

alal@nico.ihar.poznan.pl

Termin nadsyłania
zgłoszeń

30 kwietnia 2019 r.
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Ocena agrotechniczna i użytkowa odmian ziemniaka
Forma realizacji:

Szkolenie,
zwiedzanie kolekcji

Organizator:

IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie

Planowany termin:

28 czerwca 2019 r.
(6 godzin)

Miejsce realizacji:

IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie
ul. Szaniawskiego 15, 05-140 Serock

Kierownik
merytoryczny:

dr Wojciech Nowacki

Symbol: OJZ/09/2019

Tematyka szkolenia
•

Dobór odmian ziemniaka do kierunku i systemu uprawy.

•

Wartość użytkowa odmian ziemniaka.

•

Wymagania agrotechniczne odmian.

•

Polowa ocena odmian różnych grup wczesności.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE:
Osoba do kontaktu:

Ewa Zając
IHAR-PIB Jadwisin
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Telefon/fax:

tel.: 22 782 66 20

E-mail:

e.zajac@ihar.edu.pl

Termin nadsyłania
zgłoszeń

maj 2019 r.
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Produkcja nasienna ziemniaka – ocena polowa materiału siewnego
Forma realizacji:

2-dniowe szkolenie
dla pracowników
PIORiN

Organizator:

IHAR-PIB Oddział w Boninie

Planowany termin:

czerwiec 2019 r.

Miejsce realizacji:

IHAR-PIB Oddział w Boninie
Bonin 3, 76-009 Bonin

Kierownik
merytoryczny:

dr inż. Agnieszka Przewodowska
dr inż. Jerzy Osowski

Symbol: OBZ/10/2019

Tematyka szkolenia:
Część teoretyczna

Część praktyczna (pole doświadczalne)

•

Produkcja nasienna ziemniaka i zachodzące
zmiany.

•

Reakcja roślin ziemniaka na porażenie
przez wirusy; wpływ odmiany.

•

Wirusy i ich wektory, występowanie,
zachodzące zmiany.

•

Reakcja roślin na porażenie przez grzyby
i bakterie.

•

Diagnostyka patogenów.

•

•

Ochrona plantacji nasiennych ziemniaka.

Znaczenie czynników biotycznych
i abiotycznych.

•

Choroby i szkodniki, w tym kwarantannowe;
występowanie i zwalczanie.

•

Wpływ nawożenia azotem na wyrazistość
symptomów porażenia przez wirusy.

•

Charakterystyka odmian ziemniaka
i urzędowy opis.

•

Reakcja odmian ziemniaka na środki
ochrony roślin.

•

Prawodawstwo.

•

Występowanie szkodników ziemniaka
i zachodzące zmiany.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE:
Osoba do kontaktu:

Krystyna Żalejko
IHAR-PIB Bonin
Marta Grabska
IHAR-PIB Bonin

Telefon/fax:

tel.: 94 342 30 31
(wew. 205)
(wew. 268)
fax:94 342 70 28

E-mail:

zalejko@ziemniak-bonin.pl
grabska@ziemniak-bonin.pl

Termin nadsyłania
zgłoszeń

5 czerwca 2019 r.
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Rozpoznawanie objawów chorób i szkodników na roślinach ziemniaka
w okresie wegetacji
Forma realizacji:

1-dniowe warsztaty
szkoleniowe

Organizator:

IHAR-PIB Oddział w Boninie

Planowany termin:

I połowa lipca 2019 r.

Miejsce realizacji:

IHAR-PIB Oddział w Boninie
Bonin 3, 76-009 Bonin

Kierownik
merytoryczny:

dr inż. Jerzy Osowski

Symbol: OBZ/11/2019

Tematyka szkolenia
•

Identyfikacja szkodników i diagnostycznych objawów ich żerowania.

•

Identyfikacja objawów chorób grzybowych, ich podobieństwa i różnice.

•

Identyfikacja objawów chorób bakteryjnych, ich podobieństwa i różnice.

•

Metody ochrony przed chorobami i szkodnikami wraz z elementami zasad Integrowanej
Ochrony Ziemniaka.

•

Demonstracja w warunkach polowych objawów chorób i szkodników.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE:
Osoba do kontaktu:

Krystyna Żalejko
IHAR-PIB Bonin
Marta Grabska
IHAR-PIB Bonin

16

Telefon/fax:

tel.: 94 342 30 31
(wew. 205)
(wew. 268)
fax:94 342 70 28

E-mail:

zalejko@ziemniak-bonin.pl
grabska@ziemniak-bonin.pl

Termin nadsyłania
zgłoszeń

28 czerwca 2019 r.

Oferta szkoleniowa IHAR-PIB na rok 2019

XXVI Krajowe Dni Ziemniaka
Forma realizacji:

Targi

Symbol: OBZ/12/2019

Organizator:

IHAR-PIB Oddział w Boninie

Planowany termin:

23-25 sierpnia 2019 r.

Miejsce realizacji:

Nidzica

Kierownik
merytoryczny:

dr inż. Agnieszka Przewodowska
Tematyka szkolenia

•

Prezentacja nowoczesnej technologii uprawy i konfekcjonowania ziemniaków.

•

Konsultacje merytoryczne z zakresu ochrony upraw ziemniaka, chorób ziemniaka, w tym
kwarantannowych, i szkodników.

•

Wystawa bulw odmian zarejestrowanych w Polsce wraz z profesjonalnym i wszechstronnym
doradztwem na temat technologii uprawy, zbioru, przechowywania i kierunków użytkowania.

•

Konkurs jakości kulinarnej jadalnych odmian ziemniaka.

•

Promocyjny pokaz produktów ziemniaczanych, w tym produktów regionalnych.

•

Przygotowanie i degustacja potraw z ziemniaków oraz fachowe konsultacje w tym zakresie.

•

Prezentacja objawów chorób i szkodników ziemniaka.

•

Prezentacja ofert sprzedaży sadzeniaków.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE:
Osoba do kontaktu:

Agnieszka Przewodowska
Krystyna Żalejko
Marta Grabska
IHAR-PIB Bonin

Telefon/fax:
tel.: 94 342 30 31
(wew. 266)
(wew. 205)
(wew. 268)
fax:94 342 70 28

E-mail:

Termin nadsyłania
zgłoszeń

a.przewodowska@ihar.edu.pl
zalejko@ziemniak-bonin.pl

13 lipca 2019 r.

grabska@ziemniak-bonin.pl

17

Produkcja nasienna ziemniaka – pobieranie prób bulw do badań
laboratoryjnych i ocena cech zewnętrznych
Forma realizacji:

1-dniowe szkolenie
dla pracowników
PIORiN

Organizator:

IHAR-PIB Oddział w Boninie

Planowany termin:

wrzesień 2019 r.

Miejsce realizacji:

IHAR-PIB Oddział w Boninie
Bonin 3, 76-009 Bonin

Kierownik
merytoryczny:

dr inż. Agnieszka Przewodowska
dr inż. Jerzy Osowski

Symbol: OBZ/13/2019

Tematyka szkolenia:
Część teoretyczna

Część praktyczna (pole doświadczalne)

•

Charakterystyka odmian ziemniaka, opis
urzędowy.

•

•

Choroby bulw i reakcja odmian, znaczenie
czynników biotycznych i abiotycznych

Metodyka pobierania prób do
laboratoryjnej oceny zdrowotności
sadzeniaków, zasady sortowania.

•

•

Diagnostyka patogenów.

•

Warunki stosowania uproszczonej oceny
laboratoryjnej w nasiennictwie ziemniaka.

Metodyka oceny cech zewnętrznych,
dokumentacja dotycząca produkcji
sadzeniaków.

•

Prawodawstwo.

•

Prawodawstwo.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE:
Osoba do kontaktu:

Krystyna Żalejko
IHAR-PIB Bonin
Marta Grabska
IHAR-PIB Bonin
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Telefon/fax:

tel.: 94 342 30 31
(wew. 205)
(wew. 268)
fax:94 342 70 28

E-mail:

zalejko@ziemniak-bonin.pl
grabska@ziemniak-bonin.pl

Termin nadsyłania
zgłoszeń

14 sierpnia 2019 r.

Oferta szkoleniowa IHAR-PIB na rok 2019

Nauka Doradztwu Rolniczemu
Forma realizacji:

Seminarium

Symbol: SPS/14/2019

Organizator:

IHAR-PIB w Radzikowie

Planowany termin:

wrzesień-październik 2019 r.

Miejsce realizacji:

IHAR-PIB w Radzikowie, 05-870 Błonie

Kierownik
merytoryczny:

prof. dr hab. Henryk Bujak
(Dyrektor IHAR-PIB)
Tematyka szkolenia:

Seminarium „Nauka Doradztwu Rolniczemu” w zakresie najnowszych wyników
badań wypracowanych w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym
Instytucie Badawczym.
Tematyka seminarium zależna jest od aktualnego zapotrzebowania Ośrodków
Doradztwa Rolniczego.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE:
Adres:

Telefon/fax:

E-mail:

Termin nadsyłania
zgłoszeń

Dział Promocji
i Współpracy z Zagranicą
IHAR-PIB Radzików

tel.: 22 733 46 11

k.mitura@ihar.edu.pl

31 sierpień 2019 r.

05-870 Błonie
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Notatnik
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Oferta szkoleniowa IHAR-PIB na rok 2019

pieczęć instytucji/nazwa i adres instytucji/ osoba prywatna

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut Badawczy
Sekcja Promocji i Szkoleń
Radzików, 05-870 Błonie

KARTA
ZGŁOSZENIA
UCZESTNICTWA
W PROPONOWANYM
SZKOLENIU LUB KONFEKARTA
ZGŁOSZENIA
UCZESTNICTWA
W PROPONOWANYM
RENCJI
NAUKOWEJ
W
2017
ROKU
SZKOLENIU LUB KONFERENCJI NAUKOWEJ W 2019 ROKU
Pełna nazwa i adres instytucji zgłaszającej/ imię i nazwisko osoby prywatnej:

Tytuły i symbole szkoleń:

Liczba zgłoszonych osób:
Dodatkowe zgłoszenia innych form (np. referaty, postery, itp.):

Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e-mail):

Główny Księgowy (dla instytucji)

Dyrektor/osoba prywatna

Data:………………………………

21

22

Oferta szkoleniowa IHAR-PIB na rok 2019

pieczęć instytucji/nazwa i adres instytucji/ osoba prywatna

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut Badawczy
Sekcja Promocji i Szkoleń
Radzików, 05-870 Błonie

KARTA PROPOZYCJI ZMIAN W PRZEDŁOŻONEJ OFERCIE SZKOLENIOWEJ
KARTA PROPOZYCJI ZMIAN W PRZEDŁOŻONEJ OFERCIE
NA 2017 ROK
SZKOLENIOWEJ
NA 2019 ROK
Tytuł lub symbol szkolenia (poszczególne szkolenia prosimy oceniać oddzielnie):

Propozycja zmian w tematach szkoleń:

Suges�e dotyczące doboru wykładowców (nazwisko lub instytucja):

Uwagi co do sposobu realizacji ćwiczeń:

Organizacja czasu wolnego:

Inne spostrzeżenia i suges�e:

Data:

Podpis:
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