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Centralna Komisja do Spraw StopniiTytu+6w. na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych itytule naukowym graz o stopniach itytule w zakresie

sztuki(Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), zwana dalej ustawq, informuje, i2 w dniu 8 listopada

2018 r. powo+a+a komisjQ habilitacyjnq, w sk+ad kt6rej wchodzq:

1. przewodniczqcy komisji- prof. Stanislaw Mr6wczy6ski

Kochanowskiego w Kielcach,

2. sekretarz komisji- dr hab. GabrielWlaz+owski- Politechnika Warszawska,

3. recenzent - prof. Piotr Bo2ek - Akademia G6rniczo-Hutnicza w Krakowie.

4. recenzent - dr hab. Chihiro Sasaki- Uniwersytet Wroc+awski,

5. recenzent -- dr hab. Adam Kisiel - Politechnika Warszawska,

6. cz+onek komisji- dr hab. Sebastian Sapeta - Instytut Fizyki Jqdrowej PAN w Krakowie

7. cz+onek komisji- dr hab. Wojciech Wr6bel-- Politechnika Warszawska

Uniwersytet Jana

w celu przeprowadzenia postQpowania habilitacyjnego Pana dr. Viktora BEGUNA, wszczQtego

w dniu 1 3 czerwca 201 8 r. w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka.

Jednoczegnie zwracamy siQ do Rady Naukowej z uprzejmq progbq o powiadomienie,

w imieniu Centralnej Komisji, ww. os6b o powo+aniu ich w sk+ad przedmiotowej komisji oraz

o przekazanie dokumentacji Kandydata.

W za+qczeniu Centralna Komisja przekazuje dokumentacjQ, o kt6rej mowa w grt. 18a ust. I
ustawy, w formie papierowej. '==u.:=

}oltistaw Sifek

Do wiadomogci

dr Viktor Begun



Centralna Komisja prose wszystkich PT Czlonk6w Komisji wyszczeg61nionych na strode g16wnej tego
pisma o zapoznanie sig z nastgpuj4cymiaktami prawnymi:

Ustawa z dnia 14 marfa 2003 r. o stopniach... (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789): zw+aszcza -- art. 16, 18a, 21
Rozporz4dzenie Ministra NaukiiSzkolnictwa Wy2szego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczeg6+owego trybu
i warunk6w przeprowadzania czynnogciw przewodach doktorskich, w postgpowaniu habilitacgnym graz w postgpowaniu
o nadanie tytulu profesora http;/@rawosqm.gov.pl/asap.ns£7download.xsp/WDU20 1 8000026 1 /O/D20 1 8026 1 .pdf

Rozporz4dzenie Ministra NaukiiSzkolnictwa Wy2szego z dnia I wrzegnia 2011 r. w sprawie kryteri6w oceny osi49nig6
osoby ubiegajqcel sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego http://isao.shim. aov.ol/DetailsServlet?id=WDU20 1 1 1 96 1 1 65

graz Komunikatem Centralnq Komiqidotycz4cym toku postgpowania habilitacyjnego
wwu .ck. aov.pl/dl/2 1240/attachment/f9ae25/Dokumentacla%20wniosku%20habilitacvinego.pdf

Centralna Komisja poni2ej podkregla najwa2niejsze dzialania stron postgpowania:
B Cz+onkiem Komigi nie powinna by6 osoba posiadaj4ca wsp61ny dorobek publikacyjny oraz wsp61ne prace

badawcze z Habilitantem, a tak2e osoba bgd4ca recenzentem wydawniczym ocenianego dorobku Kandydata. Jegli
wyznaczajqc sk+ad komigi naruszono ten obyczaj - prosimy o natychmiastowe zg+oszenie do CK - Sekcja dokona
zmiany sk+adu komisji.

e Habilitant mode by6 proszony o pilne dostarczenie do jednostki realizujqcej przew6d 7 komplet6w kserokopii
dorobku publikacyjnego (wybranych, najlepszych 8 10 prac nie wchodz4cych w sk+ad osiqgniQcia naukowego) do
oceny ,,istotnej aktywnogci naukowej". Material ten powinien by6 rozes+any przez jednostkQ realizuj4c4 przew6d do
wszystkich cz+onk6w komigi- razem z pozosta+4 dokumentacj4 wniosku w formie papierowel ielektronicznej.
Komisja ma r6wnie2 prawo za24da6 (za pogrednictwem przewodniczQcego lady) udostgpnienia przez Habilitanta
rozprawy doktorskiej iinnych wyszczeg61nionych pram z dorobku.

e Je2eli Habilitant nie przedstawi 24danych pram w wyznaczonym terminie, przewodnicz4cy lub z jego
upowa2nienia sekretarz komisji zawiadamia habilitanta o niemo2nogci rozpatrzenia wniosku do czasu spe+nienia

e Umowy z recenzentami winny by6 zawarte przez dziekana / przewodnicz4cego rady - przed przekazaniem
materia+6w do zaopiniowania.

PT Recenzenci powinni sporz4dzi6 recenzje, w kt6rych zostanie wyra2nie zaznaczona (1) ocena osi49niQcia
naukowego oraz (2) ocena istotnej aktywnogci naukowq. Oceny dokonqe sig (art. 16 ust. 3 Ustawy) zgodnie z
Rozporz4dzeniem MNiSzW z dnia I wrzefnia 201 1. Tread recenzji udostgpnia sig w jednej przesy+ce wszystkim
cz+onkom Komisjidopiero po wpb'nigciu ostatniej z nigh. Recenzje sporz4dzone niezgodnie z niniejszymi przepisami
nie mo94 by6 przyjgte przez dziekana/przewodnicz4cego rady.

e W celu sprawnego przebiegu postgpowania uprasza sig sekretarza komigio nawi4zanie kontaktu (e-mailowego,
telefonicznego) z przewodnicz4cym, bezpogrednio po otrzymaniu tego pisma ipodejmowanie bie24cych decyzji
organizacgnych w istotnych sprawach dotycz4cych postgpowania habilitacyjnego.

e Posiedzenia komisji zwo+uje, za pofrednictwem sekretarza, przewodniczQcy komiqi. Sekretarz komiqi zapewnia
obshigg techniczn4 posiedze6 komisji. O organizacjiitrybie pracy komisji decyduje jej Przewodniczqcy, kt6ry
korzysta z pomocy sekretarza komisji. Przewodniczqcy komigi jest zobowi4zany do zapoznania wszystkich cz+onk6w
komisjiz materia+ami dostarczonymi przez Habilitanta. Przewodnicz4cy w porozumieniu z sekretarzem udostgpnia
cz+onkom komigiopinie sporzqdzone przez recenzent6w. Przewodnicz4cy komisjimo2e kontaktowa6 sig z cz+onkami
komiqji dro94 elektroniczn4.

B Tekst uchwa+y, o kt6rel mowa w art. 18a ust. 8 il I Ustawy, podjgtej w sk+adzie wskazanym w $ 15 ust. I
Rozporz4dzenia, wraz z uzasadnieniem, recenzje iprotok6+ posiedzenia komisji oraz wyniki g+osowania
przewodnicz4cy komisji przekazuje, za pogrednictwem sekretarza, dziekanowi(przewodnicz4cemu rady) - w celu
podjgcia przez radg uchwab ' o kt6rd mowa w art. 18a ust. ] I Ustawy, podejmowanej w trybie art. 20 ust. I i 2

B Po zako6czeniu postgpowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dziekan (przewodnicz4cy rady)
przekazuje Centralnq Komisji, w terminie do 14 dni, uchwa+Q w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego
wraz z recenzjami z+oionymiw postgpowaniu habilitacgnym w werqi elektronicznq, uwzglgdniaj4c oryginalne
podpisy na ww. dokumentach.

2adaniaq

Ustawy


