
Wyciąg z Protokołu Nr 26 
posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN 

w dniu 11 grudnia 2017 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 – 29. 
 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Naukowej IFJ PAN -   
prof. dr hab. Antoni Szczurek. 

 
Ad.4. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych dr. Mirosława Gałązki.  
 

Głos zabrał sekretarz komisji habilitacyjnej prof. dr hab. Maria Bałanda, która 
poinformowała, że zebranie komisji odbyło się w dniu 1 grudnia 2017 r., a następnie przedstawiła 
protokół komisji. 

Komisja habilitacyjna spotkała się w składzie: 

 Prof. dr hab. Stanisław Urban (Uniwersytet Jagielloński) – przewodniczący komisji, 

 Prof. dr hab. Maria Bałanda (IFJ PAN) – sekretarz komisji, 

 Prof. dr hab. Jan Jadżyn (Instytut Fizyki Molekularnej PAN)– recenzent, 

 Prof. dr hab. Marian Paluch (Śląski Uniwersytet Medyczny) – recenzent, 

 Dr hab. Jan Krawczyk (IFJ PAN) – recenzent, 

 Prof. dr hab. Tomasz Martyński  (Politechnika Poznańska) – członek, 

 Dr hab. Przemysław Piekarz (IFJ PAN) – członek.  
Komisja, po dokonaniu oceny osiągnięć i dorobku naukowego dr. Mirosława Gałązki, 

zwróciła się do Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN z wnioskiem podjętym,  
w głosowaniu jawnym (głosów ZA - 7, głosów PRZECIW – 0, głosów „WSTRZYM” – 0), o nadanie dr. 
Mirosławowi Gałązce stopnia naukowego doktora habilitowanego w  dziedzinie nauk fizycznych,  
w dyscyplinie fizyka.  

Prof. dr hab. Stanisław Urban potwierdził, że działalność naukowa habilitanta została 
bardzo pozytywnie oceniona zarówno przez recenzenta z IFJ PAN jak i recenzentów spoza ośrodka 
krakowskiego. Przewodniczący komisji habilitacyjnej dodał również, że prof. dr hab. Tomasz 
Martyński, będący członkiem komisji, wysoko ocenił aktywność naukową i dorobek habilitanta oraz 
wyraził uznanie dla referatów konferencyjnych wygłaszanych przez dr. M. Gałązkę. Dr hab. Jan 
Krawczyk podkreślił silne związki habilitanta, fizyka teoretyka, z doświadczeniem. Dr hab. 
Przemysław Piekarz, prof. IFJ PAN, stwierdził, że dużym osiągnięciem habilitanta jest wypracowanie 
nowych relacji skalujących dla funkcji dielektrycznej. Prof. dr hab. Krzysztof Parliński zauważył, że 
być może nowy fenomenologiczny wzór na dopasowanie stałych dielektrycznych przejdzie do 
literatury naukowej jako relacja Gałązki.  Prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź doceniła współpracę 
dr. M. Gałązki z młodymi współpracownikami. 

 
Następnie Rada Naukowa IFJ PAN, w głosowaniu tajnym: 

obecnych i uprawnionych do głosowania   -   29 
   głosy „ZA”            -   29 

głosy „PRZECIW”                 -     0 
głosy „WSTRZYM.”               -     0 

 

podjęła uchwałę o nadaniu dr. Mirosławowi Gałązce stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych 
w dyscyplinie fizyka. 

 
 

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IFJ PAN 
        Dr hab. Andrzej Horzela 


