
Wyciąg z Protokołu Nr 35 
posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN 

w dniu 8 października 2018 r. 
 
 
Obecni: lista obecności w załączeniu; na 47 członków Rady, obecnych – 32.  
Spośród 44 członków Rady uprawnionych do głosowania w sprawie stopni i tytułów 
naukowych, obecnych – 30. 
 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Naukowej IFJ PAN -   
prof. dr hab. Antoni Szczurek. 
 
Ad. 9. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych dr Ewie                      
Juszyńskiej-Gałązce. 
 

 Przewodniczący Rady Naukowej, prof. dr hab. Antoni Szczurek, powitał 
przybyłych    na posiedzenie Rady Naukowej: prof. dr. hab. Marię Bałandę z IFJ PAN 
będącą sekretarzem  komisji habilitacyjnej w postępowaniu dr Ewy Juszyńskiej-Gałązki 
oraz prof. dr. hab. Tadeusza Wasiutyńskiego pełniącego funkcję recenzenta                       
w ww. postępowaniu. 

Głos zabrała sekretarz komisji habilitacyjnej, prof. dr hab. Maria Bałanda, która 
poinformowała, że zebranie komisji odbyło się w dniu 25 wrezśnia 2018 r., a następnie 
przedstawiła protokół komisji. 

Komisja habilitacyjna spotkała się w składzie: 

• prof. dr hab. Jan Wąsicki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza                       
w Poznaniu – przewodniczący komisji, 

• prof. dr hab. Maria Bałanda z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka 
Niewodniczańskiego PAN – sekretarz komisji, 

• dr hab. Wojciech Pisula z Politechniki Łódzkiej i Max Plank Institute for 
Polymer Research, Mainz – recenzent, 

• dr hab. Arkadiusz Brańka z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu 
– recenzent, 

• prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka 
Niewodniczańskiego PAN – recenzent, 

• dr hab. Sebastian Pawlus z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – 
członek komisji, 

• dr hab. Przemysław Piekarz z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka 
Niewodniczańskiego PAN – członek komisji. 

 

Komisja, po dokonaniu oceny osiągnięć i dorobku naukowego dr Ewy 
Juszyńskiej-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 Ewie Juszyńskiej-Gałązce stopnia naukowego 
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka.  



Prof. dr hab. T. Wasiutyński podkreślił, iż mimo różnic w specjalizacjach 
poszczególnych recenzentów, każdy z nich pozostawał pod wrażeniem rozpiętości 
metod eksperymentalnych w badaniach kandydatki i wszystkie recenzje były pozytywne. 
Prof. dr hab. Krzysztof Parliński wyraził uznanie dla badań kandydatki z użyciem tak 
wielu metod i zaznaczył, że prowadzi to do bardziej precyzyjnego i doskonalszego opisu 
własności materiałów, niż w przypadku wykorzystania tylko jednej metody.  

Dr hab. Wojciech Zając, Kierownik Zakładu Badań Materii Miękkiej (NZ35), gdzie 
aktualnie jest zatrudniona kandydatka, dodał, iż dr Ewa Juszyńska-Gałązka wykazuje się 
niezwykłą aktywnością zarówno w badaniach eksperymentalnych, jak i w pracach 
związanych z unowocześnianiem aparatury badawczej. Ponadto dr E. Juszyńska-
Gałązka posiada cechę właściwą dojrzałym badaczom, kandydatka odznacza się 
umiejętnością samodzielnej budowy programu badawczego oraz jego badań  
koordynacji i realizacji we współpracy z młodszymi pracownikami.  

Dr hab. Przemysław Piekarz podkreślił, iż kandydatka w trakcie swej 
dotychczasowej kariery naukowej odbyła liczne, bardzo dobre staże naukowe                     
m.in. w Japonii, w Rosji i we Włoszech, co przełożyło się na szerokie spektrum badań 
eksperymentalnych i teoretycznych uprawianych przez dr E. Juszyńską-Gałązkę.  

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 Ewie Juszyńskiej-Gałazce stopnia doktora 
habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka. 

 

 
 
        
 
 

     Przewodniczący Rady Naukowej IFJ PAN  

 

 

                                Prof. dr hab. Antoni Szczurek  
 
 
 

 


