
ltada Naukowa [lyscypliny
blauki l:izyczne

Uchwala nr 5/03/2020
Rady Naukowel Dyscypliny NaukiFizyczne

z dnia ]2 marco 2020 r

o nadaniu Panu dr in2. Teodorowi Buchnerowi
stopnia dol<tora habilitowanego

w dziedzinie sauk gcis+ych iprzyrodniczych w dyscyplinie naukifizyczne

Na podstawie g 49 ust. 3 plat I Statutu Politechnil<i Warszawskiel, $ I ust. I uchwaly nr
405/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiel z dnia 9 pa2dziernil(a 2019 r. w
sprawie powolania pierwszej Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne iwyboru jel
cz+onl(6w graz art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzajqce ustawQ -
Prawo o szkolnictwie wy2szym inauce ( Dz. U.2018 poz. 1669) uchwala siQ, co nastqpuje:

$l

Rada Naul<owa Dyscypliny Nauki Fizyczne po zapoznaniu siq z uchwalq l<omisji
habilitacyjnel z dnia 24 stycznia 2020 r. zawieraj4c4 opiniq w sprawie nadania stopnia
doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem ipe+nq dokumentacj4 postQpowania
habilitacyjnego, w tym z recenzjami osi49niqCI naulwwych, nadaje Panu dr. irt2.
Teodorowi Buchnerowi stopie6 doktora habilitowanego w dziedzinie Flank icis+ych i
przyrodniczych w dyscyplinie rlaukifizyczne

$2

Uchwa#a wchodziw 2ycie z dniem podjqcia

Uzasadnienie:
Podstaw4 do uzasadnienia uchwa#y sq pozytywne oceny osi49niqcia naukowego w
ulqciu Ustawy oraz og61ny dorobel< publil<acyjny, dydal<tyczny iorganizacyjny
Habilitanta. Dr in2. Teodor Buchner jest autorem lub wsp6}autorem 30 prac w
czasopismach recenzowanych w tym 17 z lists JCR, I(t6rych IF wynosil1.092 o }4cznej
liczbie cytowai113 199 bez autocytowa6). Index Hirscha Habilitanta wynosi6 (wg bazy
WoS) a sumaryczny impact factor publil<acji recenzowanych wynosi 21.08.
UwzglQdniajqc uchwalq l<omisji Habilitacyjnej zawierajqcQ pozytywnq opiniq w
sprawie nadania doktora habilitowanego oraz pe+n4 dol<umentacjq postqpowania, w
tym recenzje uznajqce osi49niqcia nt. .Wybrane nieliniowe ul<lady dynamiczne iich
otoczenie w zagadnieniach fizyki medycznej", Rada Naul(owa Dyscypliny Naul<i
Fizyczne Politechniki Warszawsl<iel stwierdza, 2e dr in2. Teodor Buchner spelnia
wymagania powy2szej Ustawy.

Pouczenie:
Od uchwaly o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego osoba ubiegajqca siQ o nadanie
stopnia do](tora habilitowanego mode wnie96 odwolanie do Centralnel l<omisjido Spraw Stopni i
Tytu}6w Naul<owych za pofrednictwem Rady Naukowel Dyscypliny Nauld Fizyczne w terminie
miesiqca od dnia dorQczenia uchwaly wraz z uzasadnieniem
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