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Rady Wydziatu Fizyki Politechniki Warszawskiej z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w obszarze nauk 6cistych
w dziedzinie nauk fizycznych, dyscyplinie fizyka

Dziatajqc na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych
tytule naukowym oraz o stopniach itytule w zakresie sztukijDz. U. z 2016 r. poz
882 i1311) oraz w oparciu o Rozporzqdze"ie Ministra NaukiiSzkolnictwa Wy2szego
z dnia 22 wrzegnia 2011 r. IDz. U. Nr 204, poz. 12001, Rada Wydzia+u Fizyki
Politechniki Warszawskiej podjQta uchwatQ o nadaniu dr. in2. Jerzemu
ANTONOWICZOWI stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze nauk
$cis+ych w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Wyniki g+osowania
liczba os6b uprawnionych do gtosowania - 32,
liczba os6b uczestniczqcych w gtosowaniu - 25
odda no glos6w wa2nych -- 25,
oddano g+os6w pozytywnych - 25,
negatywnych -- 0,
wstrzymujqcych siq - 0.

Uchwata jest prawomocna z dniem podjQcia

Uzasadnienie
Podstawq do uzasadnienia uchwaty sq oceny osiqgniqcia naukowego w ujQciu ustawy
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych itytule naukowym oraz o stopniach itytule
w zakresie sztuki oraz w oparciu o Rozporzqdzenie Ministry NaukiiSzkolnictwa Wy2szego
z dnia I wrzegnia 2011 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1165) oral og61ny dorobek publikacyjny,
dydaktyczny iorganizacyjny Habilitanta
Dr in2. J. Antonowicz jest autorem lub wsp6tautorem 35 artykut6w opublikowanych
w czasopismach z tzw. lusty filadelfijskiej z czego 28 po doktoracie oraz I rozdziatu w
monografiiil publikacjiw czasopifmie spoza lists JCR. brace te cytowane by+y 313 racy
1267 bez autocytowa61, natomiast index Hirscha Habilitanta wyrosi ll jwg staru na
poczqtek marca 2017 roku).
Uwzglqdniajqc uchwatq Komisji Habilitacyjnej zawierajqcq pozytywnq opiniq w sprawie
nadania doktora habilitowanego oraz petnq dokumentacjq postqpowania, w tym recenzje
uznajqce osiqgniqcia nt. ,,Struktura atomowa iw+agciwogci wybranych szkiet metalicznych

badania z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego" wskazane w
autoreferacie, Rada Wydzia+u Fizyki Politechniki Warszawskiej stwierdzita, 2e dr in2. Jerzy
Antonowicz spetnia wymagania powy2szej Ustawy


