
Wyciąg z Protokołu Nr 42 
posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN 

w dniu 11 marca  2019 r. 
 
 
 

 Obecni: lista obecności w załączeniu; na 47 członków Rady, obecnych – 28.  
Spośród 44 członków Rady uprawnionych do głosowania w sprawie stopni i tytułów 

naukowych, obecnych – 26. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Naukowej IFJ PAN                                               

- prof. dr hab. Antoni Szczurek. 

 
 
Ad. 7. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych dr. Jakubowi 

Bieleckiemu. 

 

 Sekretarz Rady Naukowej IFJ PAN, prof. dr hab. Lidia Goerlich, w zastępstwie 

Sekretarz komisji habilitacyjnej, dr hab. Marty Wolny-Marszałek, poinformowała, że 

zebranie komisji habilitacyjnej odbyło się w dniu 4 marca 2019 r., a następnie przedstawiła 

protokół komisji. 

 

Komisja habilitacyjna spotkała się w składzie: 

 

 prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

- przewodniczący, 

 dr hab. Marta Wolny-Marszałek z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka 

Niewodniczańskiego PAN – sekretarz, 

 dr hab. Andrzej Bartnik z Wojskowej Akademii Technicznej – recenzent, 

 prof. dr hab. Tadeusz Pisarczyk z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy           

im. Sylwestra Kaliskiego – recenzent, 

 prof. dr. hab. Bogdan Fornal z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka 

Niewodniczańskiego PAN – recenzent, 

 prof. dr hab. Marek Sadowski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych – członek 

komisji, 

 prof. dr hab. Paweł Olko z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka 

Niewodniczańskiego PAN – członek komisji. 

 

Komisja, po dokonaniu oceny osiągnięć i dorobku naukowego dr. Jakuba 

Bieleckiego, zwróciła się do Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN z wnioskiem, 

podjętym                                w głosowaniu jawnym (7 głosów – „ZA”, 0 głosów - „PRZECIW”, 

0 głosów – “WSTRZYM.”)                      o nadanie dr. Jakubowi Bieleckiemu stopnia 

naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka.  

 Głos zabrał prof. dr. hab. Bogdan Fornal, pełniący funkcję recenzenta w 

postępowaniu habilitacyjnym dr. Jakuba Bieleckiego, który stwierdził, że dokonania 

naukowe Kandydata zasługują na wyróżnienie. Prof. dr hab. B. Fornal podkreślił, że dr 



Jakub Bielecki, poprzez swoje wybitne osiągnięcia na polu badania procesów 

zachodzących w plazmie eksperymentalnych reaktorów termojądrowych oraz w dziedzinie 

rozwoju metod tomograficznych umożliwiających obserwacje tych procesów, wniósł 

oryginalny i trwały wkład do nauki w zakresie fizyki plazmy termojądrowej. Prof. dr hab. B. 

Fornal wyraził również swoją nadzieję, iż Kandydat kontynuując obrany kierunek badań 

wkrótce stanie się wielkiego formatu ekspertem w swojej dziedzinie. Ponadto, prof. dr hab. 

B. Fornal poinformował, że komisja nie miała najmniejszej wątpliwości                co do 

pozytywnej oceny dorobku naukowego dr. Jakuba Bieleckiego.  

W toku dalszej dyskusji, w której udział wzięli m.in. dr hab. Andrzej Horzela oraz                           

prof. dr hab. Wojciech Kwiatek, podkreślono, iż dr Jakub Bielecki był wyróżniającym się 

studentem i doktorantem, a obecnie jest on nietuzinkowym pracownikiem naukowym 

Instytutu. Kandydat posiada imponująco szerokie zainteresowania, przy czym 

charakteryzuje go ogromna skromność oraz dociekliwość. 

Następnie Rada Naukowa IFJ PAN, w głosowaniu tajnym: 

 obecnych i uprawnionych do głosowania       -  26 

        głosy „ZA”               -   26 

            głosy „PRZECIW”        -    0 

                                   głosy „WSTRZYM.”      -    0 

  

podjęła uchwałę o nadaniu dr. Jakubowi Bieleckiemu stopnia doktora habilitowanego nauk 

fizycznych w dyscyplinie fizyka.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Naukowej IFJ PAN  

 

Prof. dr hab. Antoni Szczurek 


