
Wyciąg z Protokołu Nr 45 
posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN 

w dniu 20 maja  2019 r. 
 
 
 

 Obecni: lista obecności w załączeniu; na 47 członków Rady, obecnych – 31.  
Spośród 44 członków Rady uprawnionych do głosowania w sprawie stopni i tytułów 

naukowych, obecnych – 28. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Naukowej IFJ PAN                                               

- prof. dr hab. Antoni Szczurek. 

 
 
Ad. 5 nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i 

przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych dr Magdalenie Fitcie. 

 

 Dr hab. Przemysław Piekarz, poinformował, że zebranie komisji habilitacyjnej 

odbyło się w dniu 9 maja 2019 r., a następnie przedstawił protokół komisji. 

 

Komisja habilitacyjna spotkała się w składzie: 

 

 prof. dr hab. Andrzej Szytuła  z Uniwersytetu Jagiellońskiego - przewodniczący, 

 dr hab. Przemysław Piekarz z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka 

Niewodniczańskiego PAN – sekretarz, 

 prof. dr hab. Andrzej Szewczyk z Instytutu Fizyki PAN – recenzent, 

 dr hab. Tomasz Toliński z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN – recenzent, 

 dr. hab. Marcin Sikora z  Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii 

AGH – recenzent, 

 dr hab. Aleksandra Kolano-Burian z instytutu Metali Nieżelaznych – członek 

komisji, 

 prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka 

Niewodniczańskiego PAN – członek komisji. 

 

Komisja, po dokonaniu oceny osiągnięć i dorobku naukowego dr Magdaleny Fitty, 

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 Magdalenie Fitcie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki fizyczne.  

  

Następnie Rada Naukowa IFJ PAN, w głosowaniu tajnym: 

 obecnych i uprawnionych do głosowania       -  28 

        głosy „ZA”               -   28 

            głosy „PRZECIW”        -    0 

                                   głosy „WSTRZYM.”      -    0 



  

podjęła uchwałę o nadaniu dr Magdalenie Fitcie stopnia doktora habilitowanego nauk 

ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych.  

 

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Naukowej IFJ PAN 

Prof. dr hab. Antoni Szczurek 

 


