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Rady Wydziatu Fizyki Politechniki Warszawskiej z dnia 27 wrzefnia 2018 r

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w obszarze nauk $cis+ych,
w dziedzinie nauk fizycznych, dyscyplinie fizyka

Dzia+ajqc na podstawie Ustawy z dnia ].4 marca 2003 o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach itytule w zakresie sztuki(Dz. U. z 2016 r. poz
882 i13].1 oraz Dz.U. z 20].7 r. poz. 8581 a tak2e w oparciu o Rozporzqdzenie
Ministra NaukiiSzko[nictwa Wy2szego z dnia 26 wrzegnia 20].6 r. IDz. U. z 20]-6 r.
poz. ].586), Rada Wydzia+u Fizyki Politechniki Warszawskiej podjq+a uchwatq o
nadaniu dr. in2. Danielowi Kikole 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,
iczba os6b uczestniczqcych w gtosowaniu - 20,

odda no gtos6w wa2nych -- 20,
oddano g+os6w pozytywnych - 20,
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 oral o stopniach itytule
w zakresie sztukia ponadto w oparciu o Rozporzqdzenie Ministra NaukiiSzkolnictwa
Wy2szego z dnia I wrzefnia 2011 r. IDz. U. Nr 196, poz. 1165) oraz og61ny dorobek
publikacyjny, dydaktyczny iorganizacyjny Habilitanta.
Dr in2. D. Kikota jest autorem lub wsp6tautorem 164 prac o +qcznej liczbie cytowari6 185
l5 829 bez autocytowa6) natomiast index Hirscha Habilitanta wynosi44(wg stanu na dzierq
15 grudnia 2017 rokul.
Uwzglqdniajqc uchwatq Komisji Habilitacyjnej zawierajqcq pozytywnq opiniq w sprawie
nadania doktora habilitowanego oraz petnq dokumentacjq postqpowania, w tym recenzje
uznajqce osiqgniqcia nt. ,,Wykorzystanie pomiar6w przeptyw6w eliptycznych graz
produkcjiciq2kich kwark6w do badania materiiw zderzeniach jqdrowych w zakresie energi
zderzacza RHIC" wskazane w autoreferacie, Rada Wydziatu Fizyki Politechniki Warszawskiej
stwierdzita, 2e dr in2. Daniel Kikota spetnia wymagania powy2szej Ustawy
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