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Zajpcia fakultatywne
Studi6w Doktoranckich

w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzarlskiego PAN
na rok akademicki 201312014

Zgodnie z Regulaminem Studi<iw Doktoranckich w Inst5rtucie Agrofizyki PAN w roku akademickim
201312014 bpd4prowadzone nastt2puj4ce wyklady i 6wiczenia w ramach zajg6 fakultatywnych:

Wyklady b9d4 siE odbywad w sali konferencyjnej IA pAN.

Do udzialu w zajpciachzapraszamy wsrystkich zainteresowanych omawian4 tematyk4 -
doktorantt6w, opiekun6w nau kowych/promoto r6w, pracownik6w.

Zgloszenia doktorant6w I i II roku przyjmuje dr Urszula Majewska do dnia 0L12.2013 (nie dotyczy zajp6
juLprowadzonych). Podczas zajg6 jest monitorowana obecnoS6 - 3 nieobecnoSci to brakzaliczenia,
zajpcia fakultatywne s4 prowadzone przy frekwencji nie mniejszej ni2 3 osoby.

JednoczeSnie wprowadzam pakiet zajE6 planowanych w ramach Programu Restrukturyzacji Instytutu
MNiSzW - tematyka z zakresu SR.ODOWISKO, ENERGIA, ZYWNOSC - pr4ygotowanych i prowadzonych
przezwybitnych specjalist6w z wiodqcych oSrodk6w mipdzynarodowych.lato ofettg zaige abwszystkich
doktorant6w w wymiarze po 5 godz. wyklad6w, 2 pkt ECTS dla kazdej grupy tematycznej. Warunfti.-
zaliczenia bpdzie li sta obecno6ci.

Zajpcia l. godz. ECTS termin
forma
zaliczenia

Plant biomechanics and
texture analysis of fruits and
vegetables - dr hab. Artur
Zdunek prof. IA PAN

t0 5 13.01.-10.02.2014 egzamrn

Biogeochemical processes in
the environment -
dr hab. Malgorzata
Brzeziriska prof. IA PAN

5 5 09.t2.2013 - 2t.0r.2014 egzamrn

Surface properties of solids

- Prof. dr hab. Grzegorz
J6zefaciuk

6 5 21.t0. - 02.12.2013 egzamin

Agrophysical Metrology -
dr hab. Wojciech Skierucha
prof. IA PAN

7 5 It.03.-29.04.2014 egzamrn

Wsp6lczesna metodologia
badaf rolnicrych i
Srodowiskowych -
Prof. dr hab. Tadeusz Filipek

30 5 04.03. -20.05.2014 egzamin
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