
 

 

                       Rada Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo 

                    Kraków, dn. 04.10.2021r. 

 

P.T. Członkowie Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

                        

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Rolnictwo-Ogrodnictwo, 

które odbędzie się w Coll. Wojtaszka w sali konferencyjnej nr 123   

13 października 2021 r (środa) o godz. 13:00 

 
1. Otwarcie posiedzenia. 

 

2. Uchwała Rady Dyscypliny w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego p. dr Markowi 
Gancarzowi  w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz wyróżnienie. 
 

3. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Anety Lisowskiej z Katedry Chemii 
Rolnej i Środowiskowej (WR-E), pt. „Plonowanie kukurydzy oraz chemiczne i biologiczne właściwości gleby jako efekty aplikacji pulpy 
siarkowej.” nadania stopnia doktora oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej. 
 

4. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Gabrieli Machaj  z Katedry Biologii 
Roślin  i Biotechnologii  (WBiO) pt. „Strukturalna i funkcjonalna analiza genomów marchwi uprawnej i dzikiej pod kątem identyfikacji 
genetycznych determinant rozwoju korzenia spichrzowego” nadania stopnia doktora oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej. 

 
5. Wyznaczenie recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Kingi Kęski z Katedry Biologii Roślin i Biotechnologii  

WBiO pt.: „Identyfikacja ncRNA uczestniczących w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów w warunkach stresu hipoksji 
u ogórka (Cucumis sativus L.)” 

 
6. Przyjęcie rozprawy doktorskiej p. mgra inż. Piotra Buckiego pt.: „Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na warunki 

środowiska, plonowanie i jakość cukinii w uprawie ekologicznej.” z Katedry Ogrodnictwa (WBiO) i dopuszczenie do publicznej obrony. 
Powołanie Komisji. Wyznaczenie terminu obrony. 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej z dyscypliny naukowej odpowiadającej tematyce rozprawy 

doktorskiej p. mgra inż. Krzysztofa Gasparskiego. 
 

8. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RD nr 10/2021 z dnia 09.06.2021r. oraz  protokołów z głosowań elektronicznych:  nr 
11/2021 z dnia 21 czerwca 2021r., nr 12/2021 z dnia 23 czerwca 2021r., nr 13/2021 z dnia 24 czerwca 2021r., nr 14/2021 z 
dnia 5 lipca 2021r., nr 15/2021 z dnia 16 lipca nr 16/2021 z dnia 22 lipca 2021r., nr 17/2021 z dnia 17 września 2021 r.,                  
nr 18/2021 z dnia 23 września 2021r., nr 19/2021 z dnia 1 października 2021r.  
 

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.                                    

 
Koordynator dyscypliny  

                                                            

Prof. dr hab. Marcin Rapacz  
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