
Wyciąg z Protokołu Nr 28 
posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN 

w dniu 12 lutego 2018 r. 
 
 
Obecni: lista obecności w załączeniu; na 47 członków Rady, obecnych – 27.  
Spośród 44 członków Rady uprawnionych do głosowania w sprawie stopni i tytułów 
naukowych, obecnych – 26. 
 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Naukowej IFJ PAN -   
prof. dr hab. Antoni Szczurek. 
 
 
Ad.7. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych dr Ewie 
Mandowskiej. 
 

Głos zabrał członek komisji habilitacyjnej dr hab. Andrzej Horzela, prof. IFJ PAN, 
który poinformował, że zebranie komisji odbyło się w dniu 5 lutego 2018 r., a następnie 
przedstawił protokół komisji. 

Komisja habilitacyjna spotkała się w składzie: 

 Prof. dr hab. Wiesław Stręk z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych 
im. W. Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu – przewodniczący komisji, 

 Dr hab. Andrzej Horzela z Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego 
PAN – sekretarz komisji, 

 Prof. dr hab. Andrzej Suchocki z Instytutu Fizyki PAN – recenzent, 

 Prof. dr hab. Urszula Woźnicka z Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. 
Niewodniczańskiego PAN – recenzent, 

 Prof. dr hab. Eugeniusz Zych z Uniwersytetu Wrocławskiego – recenzent, 

 Prof. dr hab. Maria Bałanda z Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego 
PAN – członek komisji, 

 Prof. dr hab. Natalia Golnik z Politechniki Warszawskiej – członek komisji. 

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

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Paweł Olko, który podkreślił, że budowa przez 
habilitantkę wysokiej klasy aparatury badawczej wymagała od niej ogromnej wiedzy oraz 
umiejętności. Prof. P. Olko pozytywnie ocenił opracowanie monografii w języku polskim, 
z uwagi na dotychczasowy brak całościowego, polskojęzycznego opracowania 
poświęconego metodologii badań materiałów termoluminescencyjnych, wnoszącego 
wkład w tworzenie odpowiedniej terminologii. Prof. Olko przypomniał, że publikacje 
będące podstawą osiągnięcia naukowego habilitantki zostały opublikowane w języku 
angielskim w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. 

 

 

 



Następnie Rada Naukowa IFJ PAN, w głosowaniu tajnym: 
                            obecnych i uprawnionych do głosowania – 25 

głosy „ZA” –                 25 
głosy „PRZECIW” –      0 
głosy „WSTRZYM.” –   0 
 

podjęła uchwałę o nadaniu dr Ewie Mandowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk 
fizycznych w dyscyplinie fizyka. 

 

          Zastępca Przewodniczącego 
   Rady Naukowej IFJ PAN  
   Dr hab. Andrzej Horzela  

 


