
Wyciąg z Protokołu Nr 32 

posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN 

w dniu 11 czerwca 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 Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IFJ PAN 

- dr hab. Andrzej Horzela, prof. IFJ PAN. 

 
Ad.6. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych dr Edycie Łokas. 

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

PAN, który poinformował, że zebranie komisji odbyło się w dniu 7 czerwca 2018 r., 

a następnie przedstawił protokół komisji. 

Komisja habilitacyjna spotkała się w składzie: 

 prof. dr hab. Krzysztof Królas z Uniwersytetu Jagiellońskiego – przewodniczący 

komisji, 

 dr hab. Maciej Budzanowski z Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego 

PAN – sekretarz komisji, 

 prof. dr hab. Kazimierz Różański z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – 

recenzent, 

 prof. dr hab. Bogdan Skwarzec z Uniwersytetu Gdańskiego – recenzent, 

 prof. dr hab. Urszula Woźnicka z Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. 

Niewodniczańskiego PAN – recenzent, 

 prof. dr hab. Henryk Bem z Politechniki Łódzkiej – członek komisji, 

 prof. dr hab. Piotr Zieliński z Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego 

PAN – członek komisji. 

Komisja, po dokonaniu oceny osiągnięć i dorobku naukowego dr Edyty Łokas, 

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 Edycie Łokas stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

fizycznych, w dyscyplinie fizyka.  

Głos zabrała recenzentka, prof. dr hab. Urszula Woźnicka, która podkreśliła 

jednomyślność wszystkich recenzentów co do dorobku dr E. Łokas, przedstawionego w   

kompletnej i dobrze przygotowanej habilitacji. Prof. dr hab. U. Woźnicka przytoczyła 

również słowa uznania prof. dr. hab. B. Skwarca, który stwierdził, iż habilitacja 

kandydatki spełnia w dobrej skali wszystkie wymagania procedury habilitacyjnej. Prof. dr 

hab. P. Zieliński docenił aktualność tematyki i wagę opracowanych metod monitorowania 

zanieczyszczeń radioaktywnych w lądowym środowisku Arktyki. Dr hab. A. Horzela 

ocenił instytutowy referat dr E. Łokas jako bardzo dobry zaznaczając, iż był on 

zrozumiały nie tylko dla osób będących specjalistami w uprawianej przez Kandydatkę 

dziedzinie, co potwierdził także prof. Olko. 

 



 

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 Edycie Łokas stopnia doktora habilitowanego nauk 

fizycznych w dyscyplinie fizyka. 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej IFJ PAN 
 

Dr hab. Andrzej Horzela, prof. IFJ PAN 


