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ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z ań'. 17g ustawy z 3 lipca 2018 r. _ Przepisy wprawadzająCe ustawę - Prawo
o szkałnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30.08.2a18 r., paz. 1669) oraz ustawąz 14 rnarca 2003r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz a stopniach i tytute w zakresie sztuki {Dz. t.l.
z 2017 r., poz. 1789), uwzględniając rozporządzenie MNisW z 19 stycznia 20'18 r. w sprawie
szczegÓłowego trybu i warunkÓw przeprawadzenia czynności W praewodzie doktorskłm,
w postępawaniu habilitacyjnym oraz W posfgpowaniu o łladanie tytułu profesora
{Dz. U. z 2a18 r',
poz. 261), upzejmie informuję Że.
23 stycznła 2320

roku o godz. 11.00

w Instytucie Hodowli iAklimatyzacji Roślin- Państwowym lnstytucie Badawczym
w Radzikowie

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr

,

WioleĘ Moniki DYNKOWSKIEJ

z lHAR-PlB

w Radzikawie, Zakład Biochemii i

FiziologiiRośllll

o nadanie stopnia doktora nauk rolniczych w dziedzinie nauk rolniczych,
dyscyplinie rolnictwo i og rodnictwo

Tvtuł rozprawy: ,,Profll substancji fenolowych i struktury arabinoksylanów ziarna żyta
(Secale cereale L.} oraz ich związek z potencjałem prozdrowotnym chleba'''

Promotor:

dl hab. Małgorzata CYRAN
Promotor pomocniezv: dr Krystyła RYBKA - dr hab. od 26.09'2019

r.

Recenzenci:
prof. dr hab. Wanda KoClUBA - UP w Lublinie, ln$tytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin'
prof. dr hab' Jan MlcHNlEW|CZ'UP w Poznaniu. tnstytut TechnologiiŻywnoŚci Pochodzenia Roślinnego

Rozprawa znajduje się w Bibliotece Naukowej lnstytutu w Radzikowie.
Streszczenie oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej lnstytutu rJrrrr.,il]:rl".rł!J.lłl
Przewod nicząca,Komis|i Doklorskiej

Rady Naukowej IHAR-PIB
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Prof. dr hab. lwona Bańkowiak_Broda
Otzvmuia:
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Członkowie Rady Naukowej lHAR-PlB niebędący członkami Komisji Doktorskiej.
Katedry' inslytuty' genetyki' hodowli roślin, nasiennictwa UniwersytetÓw.
lnstyluty PAN i resońu rolnictwa"
oddziały i Zakłady Doświadczalne lHAR_p'B.
spółki: Hodowla Roślin, Hodowla Ziemniaka - Grupa |HAR.
Strona !:!'nj]]-al9{t].ll' , tablica ogłoszeń.

