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Rady Wydzia+u Fizyki Politechniki Warszawskiejz dnia 22 listopada 2018 r

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

Dziatajqc na podstawie Ustawy z dnia ]-4 marca 2003 o stopniach naukowych
tytule naukowym oraz o stopniach itytu]e w zakresie sztuki(Dz. U. z 20].6 r. poz
882 i13].]. oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 8581 a tak2e w oparciu o Rozporzqdzenie
Ministra NaukiiSzkolnictwa Wy2szego z dnia 26 wrze6nia 2016 r.(Dz. U. z 2016 r.
poz. ]-586), Rada Wydzia+u fizyki Politechniki Warszawskiej podjQta uchwa+q o
nadaniu dr in2. Annie Kozaneckiej-Szmigiel stopnia naukowego doktora
habilitowanego w obszarze nauk $cis+ych w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie
fizyka .

Wyniki gtosowania:
iczba os6b uprawnionych do gtosowania - 32.
liczba os6b uczestniczqcych w g+osowaniu -- 25
odda no g+os6w wa2nych -- 25,
oddano g+os6w pozytywnych - 25,
negatywnych -- 0,
wstrzymujqcych siQ - O.

Uchwata jest prawomocna z dniem podjqcia

Uzasadnienie:
Podstawq do uzasadnienia uchwa+y sq oceny osiqgniqcia naukowego w ujqciu ustawy
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych itytule naukowym oraz o stopniach itytule
w zakresie sztukia ponadto w oparciu o Rozporzqdzenie Ministra NaukiiSzkolnictwa
Wy2szego z dnia -l wrzegnia 2011 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1165) oraz og61ny dorobek
publikacyjny, dydaktyczny iorganizacyjny Habilitantki
Dr in2. A. Kozanecka-Szmigiel jest autorkq ]ub wsp6tautorkq 3]. prac z listy JCR o +qcznej

liczbie cytowa6 310 (266 bez autocytowarl). index Hirscha Habilitantki wynosi lO (wg bazy
WoS) a sumaryczny impact factor wg listy JCR wynosi 57,9.
Uwzglqdniajqc uchwa+Q Komisji Habilitacyjnej zawierajqcq pozytywnq optniq w sprawie
nadania doktora habilitowanego graz petnq dokumentacjQ postqpowania, w tym recenzje
uznajqce osiqgniqcia nt. ,,Indukowanie dw6jtomnogci gwiat+em w wybranych
azopoliimidach" wskazane w autoreferacie, Rada Wydzia+u Fizyki Politechniki Warszawskiej
stwierdzi+a, 2e dr in2. Anna Kozanecka-Szmigiel spe+nia wymagania powy2szej Ustawy.

ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tc1. +48 (22) 234 72 67
fax: +48 1221 628 21 71
dziekan@if.pw.edupl
fizyka.pw.edu.pl

DZIEKAN
\lVydziatu Fizyki Politechniki Wanzawskiei

;£==3../ rof. dr hab. in


