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Uprzejmie proszę o przybycie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, 
które odbędzie się w sali konferencyjnej Instytutu (Lublin – Felin, ul. Doświadczalna 4) dnia 14 października (piątek) 
2016 r. Początek obrad o godz. 9.00. 
Proponowany porządek dzienny posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

3. Informacja na temat Międzynarodowej Konferencji Agrofizycznej –  ICA 2016. 

4. Sprawozdanie z działalności Studiów Doktoranckich w roku akademickim 2015-2016. 

5. Sprawy osobowe: 

a) Prof. dr hab. Artur Zdunek – zaopiniowanie wniosku Dyrektora o mianowanie na stanowisko 

profesora zwyczajnego; 
b) Dr hab. Andrzej Bieganowski, prof. IA PAN – rozpatrzenie wniosku Zespołu w sprawie poparcia 

wniosku o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych;  

c) Dr hab. Małgorzata Brzezińska, prof. IA PAN – rozpatrzenie wniosku Zespołu w sprawie poparcia 

wniosku o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych;  

d) Dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN – powołanie Zespołu w celu przygotowania projektów uchwał 

o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora, wyznaczenia kandydatów na recenzentów, 
poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora;  

e) Dr Magdalena Ryżak – rozpatrzenie wniosku Komisji habilitacyjnej w sprawie podjęcia uchwały 

o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia ; 
f) Dr Joanna Wiącek – rozpatrzenie wniosku Komisji habilitacyjnej w sprawie podjęcia uchwały 

o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia ; 
g) Mgr inż. Piotr Bulak – rozpatrzenie wniosku Komisji Doktorskiej w sprawie podjęcia uchwały 

o nadaniu stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, specjalność agrofizyka; 
h) Mgr Monika Chylińska – rozpatrzenie wniosku Komisji Doktorskiej w sprawie podjęcia uchwały 

o nadaniu stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, specjalność agrofizyka; 
i) Mgr inż. Justyna Lalak– rozpatrzenie wniosku Komisji Doktorskiej w sprawie podjęcia uchwały 

o nadaniu stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, specjalność agrofizyka; 
Mgr Karolina Oszust – rozpatrzenie wniosku Komisji Doktorskiej w sprawie podjęcia uchwały 

o nadaniu stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, specjalność agrofizyka; 
j) Mgr inż. Katarzyna Jaromin-Gleń– rozpatrzenie wniosku Komisji Doktorskiej w sprawie wyznaczenia 

recenzentów rozprawy doktorskiej;  
k) Mgr inż. Katarzyna Kondracka – rozpatrzenie wniosku Komisji Doktorskiej w sprawie wyznaczenia 

recenzentów rozprawy doktorskiej;  
l) Mgr Małgorzata Łukowska– rozpatrzenie wniosku Komisji Doktorskiej w sprawie wyznaczenia 

recenzentów rozprawy doktorskiej; 
m) Mgr Cezary Polakowski – rozpatrzenie wniosku Komisji Doktorskiej w sprawie wyznaczenia 

recenzentów rozprawy doktorskiej; 
n) Mgr Magdalena Koczańska – rozpatrzenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego 

oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego; 
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej. 

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

   Z wyrazami szacunku, 
 
 

Z- ca Przewodniczącego Rady Naukowej 

         Prof. dr hab. Zofia Sokołowska 


