
 

                                                 Kraków,10.02.2023 r. 

 

P.T. Członkowie Rady dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo 
                          

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady dyscypliny rolnictwo-ogrodnictwo, które odbędzie się w dniu 
22 lutego 2023 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej nr 123 Wydziału Biotechnologii                                
i Ogrodnictwa przy al. 29 Listopada 54 w Krakowie.    

 
 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Uchwała Rady Dyscypliny w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego 

panu dr inż. Jackowi Grzybowi z Katedry Mikrobiologii i Biomonitoringu (WRE) w dyscyplinie 

rolnictwo i ogrodnictwo. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej pana mgr inż. Jakuba 

Pastuszaka z Katedry Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa (WRE) pt.: „„Tolerancja wybranych 

form pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) na zasolenie gleby, jony kadmu oraz porażenie 

Fusarium culmorum przyjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora i wyróżnienia rozprawy 

doktorskiej.  

4. Wyznaczenie recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej pani mgr inż. Barbary Białczyk z Katedry 

Agroekologii i Produkcji Roślinnej (WRE) pt.: „Wykorzystanie innowacyjnych włókni w początkowym 

rozwoju roślin na terenach trudnych.” 

5. Wyznaczenie recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej pani mgr Aleksandry Florkiewicz pt: 

„Przemiany hormonalne oraz modyfikacje struktury ściany komórkowej strefy odcinania kwiatów 

jako element odpowiedzi łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) na suszę glebową.” (tryb eksternistyczny) 

6. Przyjęcie rozprawy doktorskiej pana mgr inż. Piotra Zięby pt.: „Zawartość substancji biologicznie 

aktywnychw mycelium i owocnikach grzybów Pleurotus spp. uzyskanych z podłoży 

suplementowanych” z  Katedry Ogrodnictwa (WBiO) i dopuszczenie do publicznej obrony. 

Powołanie Komisji. Wyznaczenie terminu obrony. 

7. Powołanie Komisji oceniającej indywidualny plan badawczy p. Mgr inż. Stanisława Bodziackiego 

8. Powołanie Komisji oceniającej indywidualny plan badawczy p. Mgr inż. Wiktorii Ogar 

9. Powołanie Komisji oceniającej indywidualny plan badawczy p. Mgr inż. Katarzyny Starzec 

10. Powołanie Komisji oceniającej indywidualny plan badawczy p. Mgr Ipsa Bani 

11. Powołanie Komisji oceniającej indywidualny plan badawczy p. Mgr Gedyon Tamiru Mena 

12. Powołanie Komisji oceniającej indywidualny plan badawczy p. Mgr Thi Hong Van Tran 



13. Powołanie Komisji oceniającej indywidualny plan badawczy p. Mgr Ajeeth Praksah Vairamuthu 

14. Powołanie Komisji oceniającej indywidualny plan badawczy p. Mgr inż. Miłosza Rutkowskiego 

15. Korekta strategii rozwoju dyscypliny na lata 2022-2025. 

16. Informacja koordynatora dyscypliny o podziale środków finansowych z subwencji badawczej w roku 

2023. 

17. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RD nr RD-22/2022 z dnia 14.12.2022 r. oraz protokołów                 

z głosowań elektronicznych: RD-23/2022  z dnia 28.12.2022 r. nr RD-1/2023 z dnia 09.01.2023 r.,              

nr RD-2/2023 z dnia 16.02.2023 r. 

18. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady dyscypliny   

rolnictwo i ogrodnictwo 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie    

                                                                 

                                      Prof. dr hab. Marcin Rapacz 


