
Wyciąg z Protokołu Nr 28 
posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN 

w dniu 12 lutego 2018 r. 
 
 
Obecni: lista obecności w załączeniu; na 47 członków Rady, obecnych – 27.  
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.6. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych dr. Marcinowi 
Chrząszczowi. 
 

Głos zabrał członek komisji habilitacyjnej dr hab. Andrzej Horzela, prof. IFJ PAN, 
który poinformował, że zebranie komisji odbyło się w dniu 31 stycznia 2018 r., 
a następnie przedstawił protokół komisji. 

Komisja habilitacyjna spotkała się w składzie: 

 Prof. dr hab. Krzysztof Redlich z Uniwersytetu Wrocławskiego – przewodniczący 
komisji, 

 Dr hab. Andrzej Horzela z Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego 
PAN – sekretarz, 

 Prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs z Uniwersytetu Jagiellońskiego – recenzent, 

 Prof. dr hab. Andrzej Buras z Technical University of Munich – recenzent, 

 Dr hab. Iwona Grabowska-Bołd z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie – członek komisji, 

 Prof. dr hab. Piotr Malecki z Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego 
PAN – członek komisji. 

Komisja, po dokonaniu oceny osiągnięć i dorobku naukowego dr. Marcina 
Chrząszcza, zwróciła się do Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN z wnioskiem, 
podjętym w głosowaniu jawnym (głosów ZA - 6, głosów przeciw – 0, głosów 
„WSTRZYM.” – 0), o nadanie dr. Marcinowi Chrząszczowi stopnia naukowego doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka.  

Dr hab. A. Horzela poinformował, iż nadszedł list od zastępcy koordynatora 
programu fizycznego kolaboracji LHCb, dr. Marca-Oliviera Bettlera, potwierdzający 
deklarowany przez habilitanta wkład do programu naukowego LHCb oraz wyrażający 
pełne uznanie dla jego osiągnięć. Sekretarz komisji zaznaczył, iż brak listu 
rekomendacyjnego od kierownictwa eksperymentu nie jej wymogiem formalnym 
w postępowaniu habilitacyjnym, jednak w trakcie posiedzenia komisji habilitacyjnej 
zwrócono uwagę, iż dołączenie takiego listu ma charakter zwyczajowy. 

Następnie głos zabrała dr hab. Iwona Grabowska-Bołd podkreślając niezwykłą 
aktywność dr. Marcina Chrząszcza, który w ciągu 3 lach od uzyskania stopnia 
naukowego doktora (luty 2015 r.): wniósł wiodący wkład do 3 ważnych analiz 
eksperymentu LHCb zakończonych publikacjami, napisał monografię habilitacyjną oraz 
miał 18 wystąpień konferencyjnych. Dr hab. I. Grabowska-Bołd podsumowała dorobek 
naukowo-badawczy kandydata jako fantastyczny i pogratulowała IFJ PAN tak wybitnie 
uzdolnionego młodego uczonego. 



Dyrektor IFJ PAN, prof. dr hab. M. Jeżabek, wyraził swoje zadowolenie z  
przedstawienia RN IFJ PAN listu dr. Marca-Oliviera Bettlera. Prof. M. Jeżabek odniósł 
się do opini prof. A. Burasa, światowej klasy fizyka teoretyka i doświadczonego 
dydaktyka, który w swojej recenzji docenił nowatorstwo i przełomowy charakter 
stosowanych przez dr. M. Chrząszcza metod analizy. Prof. M. Jeżabek podkreślił, że 
przedstawione w monografi wyniki badań rzadkich rozpadów mezonów zawierających 
ciężki kwark b wskazują na znaczące odchylenia od opisu w ramach Modelu 
Standardowego. Dyrektor poinformował, że przedstawione osiągnięcie naukowe będące 
podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego zostanie 
zgłoszone do Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Dyrektor przypomniał, że habilitant 
opracował program naukowy konferencji XXIV Cracow Epiphany Conference on 
Advances in Heavy Flavour Physics, która tradycyjnie odbyła się w styczniu. 

Następnie w dyskusji na temat metodyki prac badawczych habilitanta, podczas 
której wyrażono uznanie na temat jego osiągnięć naukowych, udział wzięli: prof. dr hab. 
T. Lesiak, prof. dr hab. K. Parliński, dr hab. I. Grabowska-Bołd oraz dr hab. A. Horzela. 

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. Marcinowi Chrząszczowi stopnia doktora 
habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka. 

 

 
 
 
       Zastępca Przewodniczącego 

   Rady Naukowej IFJ PAN  
   Dr hab. Andrzej Horzela  

 
 

 
 
 

 


