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projekty/granty
(z ostatnich 10 lat)

"Technologia uprawy i przerobu innowacyjnej odmiany
rożnika przerośniętego na potrzeby wytwarzania taniej
energii odnawialnej" projekt NCBiR, numer POIR.
01.01.01-00-0920/16, G. Żurek, kierownik zespołu
naukowego (2017 - 2019)
Projekt w ramach Badań Podstawowych na rzecz postępu
biologicznego w produkcji roślinnej, dotacja MRiRW w
latach 2014 – 2020, zadanie nr 38 pt. „Badanie cech
warunkujących zawiązywanie nasion, ich jakość oraz plon
w wybranych gatunkach traw wieloletnich”, G. Żurek –
kierownik zadania
„Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na
obszarach wiejskich w Polsce, nr wniosku: POIS.
02.04.00-00-0066/16, Redaktor wieloautorskiego
opracowania pt. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom
zmian klimatu w rolnictwie. Postęp biologiczny i
innowacje w agrotechnice” (2017 – 2019)

Doświadczenie w pracy z doktorantami
(obronione doktoraty, otwarte przewody) chronologicznie wg lat

Zakończony przewód doktorski:
Dr inż. Kamil Prokopiuk, rozprawa doktorska pt. „Wpływ
wydłużania wegetacji traw na jakość murawy boisk
piłkarskich”, (Uchwała nr 1/XVII/07 Rady Naukowej
IHAR-PIB z dnia 6 października 2016 r.)
Wszczęcie przewodu doktorskiego:
Mgr inż. Agnieszka Rachwalska, (ZD HAR Grodkowice),
tytuł rozprawy doktorskiej – „Zróżnicowanie odmian
regionalnych oraz populacji lokalnych pszenicy ozimej
(Triticum aestivum L.). Uchwała Rady Naukowej nr 1/
XIX/64 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia
przewodu doktorskiego oraz wyznaczenia promotora.

Zainteresowania naukowo-badawcze
promotorów

Trawy (zbiorowiska naturalne oraz antropogeniczne),
fizjologia roślin, zmiany klimatu, zasoby wodne,
alternatywne zastosowania roślin wieloletnich

Problematyka badawcza, w ramach której
realizowany byłby doktorat

biologia, fizjologia i aspekty użytkowe traw, energetyczne
wykorzystanie biomasy roślinnej, rośliny energetyczne

Podstawowe oczekiwania wobec kandydata
na doktoranta

Umiejętność samodzielnego gromadzenia literatury
źródłowej, gotowość do realizacji badań w terenie,
Biegła znajomość języka angielskiego, biegłość w
realizacji analiz statystycznych
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