
Wyciąg z Protokołu  Nr 18 

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

 
Obecni: lista obecności w załączeniu; na 47 członków Rady, obecnych – 38.  
Spośród 44 członków Rady uprawnionych do głosowania w sprawie stopni i tytułów naukowych, 
obecnych – 35. 
 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Naukowej IFJ PAN -  
prof. dr hab. Antoni Szczurek. 
 
 
Ad.10. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych dr. Radosławowi 
Ryblewskiemu. 
 

Głos zabrał sekretarz komisji habilitacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat, który 
poinformował, że zebranie komisji odbyło się w dniu 17 marca 2017 r., a następnie przedstawił 
protokół komisji. 

Komisja habilitacyjna spotkała się w składzie: 

 prof. dr hab. Krzysztof Redlich (Uniwersytet Wrocławski) – przewodniczący komisji, 

 prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat (IFJ PAN) – sekretarz komisji,  

 prof. dr hab. Piotr Bożek (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) - recenzent, 

 prof. dr hab. Romuald Janik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – recenzent, 

 prof. dr hab. Wojciech Broniowski (IFJ PAN) – recenzent, 

 prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku) – członek komisji, 

 prof. dr hab. Antoni Szczurek (IFJ PAN) – członek komisji. 

Komisja, po dokonaniu oceny osiągnięć i dorobku naukowego dr. Radosława 
Ryblewskiego, 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. Radosławowi Ryblewskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w  dziedzinie nauk 
fizycznych, w dyscyplinie fizyka.  

Prof. dr hab. Antoni Szczurek podkreślił, że Komisja uznała rozprawę habilitacyjną dr.  
R. Ryblewskiego, pt. „Rola i opis nierównowagowej dynamiki materii w relatywistycznych 
zderzeniach ciężkich jonów” za wyróżniającą  i rekomendowała ją do przyznania stosownej nagrody 
na wniosek Rady Naukowej lub Dyrektora IFJ PAN. Prof. dr hab. Marek Jeżabek stwierdził, że 
osiągnięcia naukowe dr. R. Ryblewskiego zaprezentowane w rozprawie jak najbardziej kwalifikują 
go do ubiegania się o Nagrodę Premiera lub Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Równocześnie 
Dyrektor zwrócił się z prośbą do Prezydium Rady Naukowej o sprawdzenie, czy w świetle aktualnie 
obowiązujących i tak szybko zmieniających się przepisów, określone są warunki formalne 
przyznawania nagród za rozprawy habilitacyjne. Prof. dr hab. A. Szczurek i dr hab. Andrzej Horzela, 
prof. IFJ PAN, przypomnieli, że regulacje dotyczące nowej procedury habilitacyjnej nie uwzględniają 
nagród za rozprawy habilitacyjne. Prof. dr hab. Kacper Zalewski zwrócił uwagę, że sama Rada 
Naukowa IFJ PAN może przyznawać wyróżnienia, niezależnie od ogólnych przepisów 
ministerialnych czy też Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Prof. dr hab. A. Szczurek 
podsumował, że określenie kryteriów przyznawania przez Radę Naukową wyróżnień za rozprawy 
habilitacyjne będzie wymagało dalszej dyskusji na Radzie i zaangażowania Komisji Regulaminowej. 

 
 
 
 
 



Następnie Rada Naukowa IFJ PAN, w głosowaniu tajnym: 
obecnych i uprawnionych do głosowania   -   34 

   głosy „ZA”   -   34 
głosy „PRZECIW”                 -     0 
głosy „WSTRZYM.”               -     0 

 
podjęła uchwałę o nadaniu dr. Radosławowi Ryblewskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk 
fizycznych w dyscyplinie fizyka. 

 
        
 
 

Przewodniczący Rady Naukowej IFJ PAN 
        Prof. dr hab. Antoni Szczurek  


