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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.11. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych dr. Sebastianowi Sapecie. 
 

Głos zabrał, zaproszony do udziału w posiedzeniu Rady Naukowej, sekretarz komisji 
habilitacyjnej dr hab. Robert Kamiński, prof. IFJ PAN, który poinformował, że zebranie komisji odbyło 
się w dniu 29 marca 2017 r., a następnie przedstawił protokół komisji. 

Komisja habilitacyjna spotkała się w składzie: 

 prof. dr hab. Lech Szymanowski (Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku)  
– przewodniczący komisji, 

 dr hab. Robert Kamiński (IFJ PAN) – sekretarz komisji,  

 prof. dr hab. Karol Kołodziej (Uniwersytet Śląski w Katowicach) - recenzent, 

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

 dr hab. Leszek Motyka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – członek komisji, 

 prof. dr hab. Stanisław Drożdż (IFJ PAN) – członek komisji. 

Recenzent, prof. dr hab. Stanisław Głazek (Uniwersytet Warszawski) ze względu na wyjazd 
służbowy nie uczestniczył w zebraniu komisji habilitacyjnej.  

Komisja, po dokonaniu oceny osiągnięć i dorobku naukowego dr. Sebastiana Sapety, 
zwróciła się do Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN z wnioskiem, w głosowaniu jawnym 
(głosów ZA - 6, głosów PRZECIW – 0, głosów „WSTRZYM” – 0), o nadanie dr. Sebastianowi 
Sapecie stopnia naukowego doktora habilitowanego w  dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie 
fizyka.  

Prof. dr hab. Marek Jeżabek stwierdził, że habilitant jest jednym z najbardziej 
obiecujących młodych fizyków w IFJ PAN i zarekomendował Radzie Naukowej wystąpienie  
o nagrodę dla dr. S. Sapety za wybitne osiągnięcie naukowe, co także zostało zaproponowane 
przez Komisję habilitacyjną. Prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat, którego habilitant był pierwszym 
doktorantem, z uznaniem wyraził się o osobowości dr. S. Sapety, jego wspaniale rozwijającej się 
karierze naukowej, dużej umiejętności współpracy i pracowitości. Prof. dr hab. Stanisław Jadach 
podkreślił rozległą wiedzę dr. S. Sapety w dziedzinie perturbacyjnej chromodynamiki kwantowej,  
co jest szczególnie ważne w epoce eksperymentów na wielkim zderzaczu hadronów LHC  
w międzynarodowym ośrodku CERN. 

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. Sebastianowi Sapecie stopnia doktora habilitowanego nauk 
fizycznych w dyscyplinie fizyka. 

 
  

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


