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DZIEKAN
Wydzia+u Fizyki
Politechniki Warszawskiej

Centralna Komisja do Spraw StopniiTytu+6w, na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia

14 marfa 2003 r. o stopniach naukowych itytule naukowym graz o stopniach itytule w zakresie

sztuki(Dz. U. z 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311), zwana dalej ustawq
nformuje. i2 w dniu 9 marca 2017 r. powo+a+a komisjQ habilitacyjnq. w sk+ad kt6rej wchodzq:

I.przewodniczqcy komisji -- prof. Henryk Figiel -- Akademia G6rniczo-Hutnicza
m. Stanis+awa Staszica w Krakowie.

2. sekretarz komisji-- dr hab. Michal Marzantowicz - Politechnika Warszawska.

3. recenzent - prof. Andrzej Burlan - Uniwersytet glqskiw Katowicach

4. recenzent prof. Bogdan Idzikowski - Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
w Poznaniu

5. recenzent - prof. Franciszek Krok - Politechnika Warszawska:

6. cz+onek komisji -- dr hab. Stanislaw Baran - Uniwersytet Jagiellor\skiw Krakowie.

7. cz+onek komisji- prof. Renata fwirkowicz - Politechnika Warszawska,

w celu przeprowadzenia postQpowania habilitacyjnego Pana dr. Jerzego ANTONOWICZA.

wszczQtego w dniu 24 stycznia 2017 r. w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka

Jednoczegnie zwracamy siQ do Rady Wydzia+u Fizyki Politechniki Warszawskiej

z uprzejmq progbq o powiadomienie, w imieniu Centralnej Komisji, ww. os6b o powo+aniu ich

w sk+ad przedmiotowej komisji oraz o przekazanie dokumentacli Kandydata.

W za+qczeniu Centralna Komisja przekazuje dokumentacjQ. o kt6rej mowa w art. 18a ust. I

ustawy. w formie papierowej.
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Do wiadomogci

dr Jerzy Antonowicz



Centralna Komisja prosi wszystkich PT Czlonk6w Komisji wyszczeg61nionych na strode g16wnej togo
pisma o zapoznanie sig z nast?puj:lcymiaktami prawnymi:

Ustziwa z dnia 14 nlarca 2003 r. o stopniach... (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 zc zm. w Dz. I.J. z 2016 r. poz. 13 1 1): zwlaszcza
art. 16. 1 8a. 2 1

- Rozporz4dzcnie N'linistra Nauki i Szkolnictwa W}2szcgo z dnia 30 pa2dzicrnika 2015 r. w sprawic szczcg61owcgo tr)bu
.varunk6w przcprowadzania czynnofciw przewocl:\cll doktorskich. w postQpowaniu habilit:lcyjn} m Graz w postQpowaniu
adanic tytulu proltsora lattnl://bal).sam. gov.!)I/'Dctai lsScrvletoid=\\rt)U20 15000 1842

Rozporzildzcnic N[inistra NaukiiSzko[nictwa Wy2szcgo z dnia ] wrzcKnia 201 ] r. w sl)rawie kryteri6w occny osiqgniqC
by ubicgajilcc.i siQ o naclanie stopnia doktota habilitowancgo htt! c//asap.sam.gov:pl/I)etailsServlct?id-WDy20 111 96 1165

oraz Komunikatcm nr 1/20 1 5 Ccntralnd Komigidotl'czilcym toku postgpowania habilitaclljncg(
http!://w;ww.fk.gov.pl,/intlcx. 12h ]]/komunikatv-ck/7++6-k-o-m-u-n-i-k-a-t-n-r- 1-20 1 5

Centralna Komisja poni2ej podkrefla najwa2niejsze dzialania stron postqpowania
Cz+onkiem Komiqi nie powinna byC osoba posiadajQca wsp61ny dorobek publikacgny oraz wsp61ne prace

badawcze z lint)ilitantem, a tak2e osoba bgdQca recenzentem wydawniczym ocenianego dorobku Kandydata. Jegli
.vyznaczaj4c sklad komigi naruszono ten obyczal - prosimy o natychmiastowe zgloszenie do CK - Sckcja dokona
ziniany skladu komisji

Habilitant maze byC proszony o pilne dostarczenie do jednostki realizujqcej przew6d 7 komplet6w kserokopii
dorobku publikacynego (wybranych, najlepszych 8 -- 10 prac nie wchodzQcych w sk+ad osiqgnigcia naukowego) do
oceny ,,istotnej aktywnogci naukowej". Material ten po'Lvinien by6 rozcslany przez jednostkg realizujqcq przew6d do
wszystkich cz+onk6w komiqi- razem z pozosta+q dokumentacjq wniosku w formie papierowej ielektronicznej
Komisja ma r6wnie2 prado za2qda6 (za pogtednictwem przewodniczqcego lady) udostgpnienia przez [labilitanta
rozprawy doktorskiej iinnych wyszczeg61nionych proc z dorobku

Je2eli Habilitant nie przedstawi 2qdanych prac w wyznaczonym terminie, przewodnicz4cy lub z jego
upowa2nienia sekretarz komisji zawiadamia habilitanta o niemo2nofci rozpatrzenia wniosku do czasu spehienia
2qdania

Umowy z recenzentami windy byC zawaile przez dziekana / przewodnicz4cego lady - przed przekazaniem
materiat6w do zaopiniowania

PT Reccnzcnci powinni sporzqdzi6 recende, w kt6rych zostanie wyra2nie zaznaczona (1) ocena osiqgnigcia
naukowego oraz (2) ocena istotncj aktywnogci naukowej. Oceny dokonuje sig (art. 16 ust. 3 Ustawy) zgodnie z
Rozporz4dzeniem MNiSzW z dnia I wrzegnia 201 1. Tread recenzji udostqpnia siq w jednej przesytce wszystkim
cz+onkom Komigidopiero po wplynigciu ostatniejz nich. Recenzje sporz4dzone niezgodnie z niniejszymiprzepisami
nie mogQ bye przyjgte przez dziekana/przewodniczqccgo rady

W celu sprawnego przebiegu postgpowania uprasza sig sekretarza komiqio nawi4zanie kontaktu (e-mailowego
telefoniczncgo) z przewodniczqcym, bezpogtednio po otrzymaniu togo pisma ipodejmowanie bie2qcych decyzji
organizac):jnych w istotnych sprawach dotyczqcych postgpowania habilitacyjnego

Posiedzenia komigizwolule, za pofrednictwem sekretarza, przewodniczqcy komisji. Sekretarz komigizapewnia
)bs+ugg technicznq posiedzeil komisji. O organizacjiitrybie pracy komidi decyduje jej Przewodnicz4cy, kt6ry
korzysta z pomocy sekretarza komiqi. Przewodnicz4cy komisji jest zobowiqzany do zapoznania wszystkich czlonk6w
komiqiz matcria+ami dostarczonymi przez Habilitanta. Przewodnicz4cy w porozumieniu z sekretatzem udostgpnia
czlonkom komisjiopinie sporzqdzone przez recenzent6w. Przewodniczqcy komiqimo2e kontaktowa6 si€ z cz+onkami
komiqi drogq clektronicznq

Tekst uchwa+y, o kt6rej mowa w art. 18a ust. 8 il I Ustawy, podjgtej w sktadzie wskazanym w $ 15 ust.
Rozporz4dzenia, wraz z uzasadnieniem, recenzje iprotok61 posiedzenia komiqi oraz wyniki glosowania
przewodniczqcy komiqi przekazuje, za pogrednictwem sekretarza, dziekanowi(przewodniczqcemu rady) - w celu
podjgcia przez tadg uchwa+y o kt6rd mowa w ' art. 18a ust. 1 1 Ustawy, podejmowanej w trybie art. 20 ust. I i 2

Po zakoi\czetliu postgpowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dziekan (przewodniczqcy rady)
przekazuje Centralnej Komiqi, w terminie do 30 dni, uchwa+g w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego
wraz z recenzjami z+020nymiw postgpowaniu habilitacMnym w wersji elektronicznej, uwzglgdniajqc oryginalne
podpisy na ww. dokumentach

Ustawv


