
      
Wyciąg z Protokołu  Nr 22 

posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN 
w dniu 10 lipca 2017 r.  

 
Obecni: lista obecności w załączeniu; na 47 członków Rady, obecnych – 26.  
Spośród 44 członków Rady uprawnionych do głosowania w sprawie stopni i tytułów naukowych, 
obecnych – 24. 
 

Posiedzeniu przewodniczył Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IFJ PAN - prof. 
dr hab. Piotr Zieliński.  
 
Ad.7. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych dr. inż. Januszowi 
Lekkiemu.  

 
Głos zabrał sekretarz komisji habilitacyjnej dr hab. Maciej Budzanowski, prof. IFJ PAN, 

który poinformował, że zebranie komisji odbyło się w dniu 23 czerwca 2017 r., a następnie 
przedstawił protokół komisji. 

 
Komisja habilitacyjna spotkała się w składzie: 

 prof. dr hab. Piotr Targowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – 

przewodniczący komisji, 

 dr hab. Maciej Budzanowski (IFJ PAN) – sekretarz komisji,  

 prof. dr hab. Marek Lankosz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – recenzent, 

 prof. dr hab. Grzegorz Wrochna (Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku) – 

recenzent 

 prof. dr hab. Paweł Olko (IFJ PAN) – recenzent, 

 prof. dr hab. Krzysztof Rusek (Uniwersytet Warszawski) – członek komisji, 

 prof. dr hab. Urszula Woźnicka (IFJ PAN) – członek komisji. 

Komisja, po dokonaniu oceny osiągnięć i dorobku naukowego dr. inż. Janusza Lekkiego, 
zwróciła się do Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN z wnioskiem, w głosowaniu 
jawnym (głosów ZA - 7, głosów PRZECIW – 0, głosów „WSTRZYM” – 0), o nadanie  
dr. inż. Januszowi Lekkiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
fizycznych, w dyscyplinie fizyka.  

Prof. dr hab. Piotr Zieliński podkreślił dużą otwartość dr. inż. J. Lekkiego na współpracę 
naukową zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej oraz z dużym uznaniem wyraził się  
o działalności popularyzatorskiej habilitanta. Prof. dr hab. Marek Jeżabek wyraził zadowolenie, 
że tak bogaty i wartościowy dorobek dr. inż. J. Lekkiego został udokumentowany i poddany 
procedurze habilitacyjnej, zakończonej wysoką oceną Komisji habilitacyjnej. 
 

Następnie Rada Naukowa IFJ PAN, w głosowaniu tajnym: 
obecnych i uprawnionych do głosowania     -   23 
   głosy „ZA”     -  23 

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

 
podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Januszowi Lekkiemu stopnia doktora habilitowanego nauk 
fizycznych w dyscyplinie fizyka. 
 
 
 
 

Zastępca Przewodniczącego 
   Rady Naukowej IFJ PAN 
Prof. dr hab. Piotr Zieliński 


