
Wyciąg z Protokołu Nr 29 

posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN 

w dniu 12 marca 2018 r. 

 

Obecni: lista obecności w załączeniu; na 46 członków Rady, obecnych – 32.  

Spośród 44 członków Rady uprawnionych do głosowania w sprawie stopni i tytułów 

naukowych, obecnych – 30. 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Naukowej IFJ PAN - prof. dr 
hab. Antoni Szczurek 

 
 

Ad.9 Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych dr Oldze Shekhovtsovej. 

Przewodniczący Rady Naukowej, prof. dr hab. Antoni Szczurek, powitał przybyłą na 

posiedzenie Rady Naukowej dr. hab. Annę Kaczmarską z IFJ PAN będącą sekretarzem  komisji 

habilitacyjnej w postępowaniu dr Olgi Shekhovtsovej. 

Głos zabrała sekretarz komisji habilitacyjnej, dr hab. Anna Kaczmarska, która 

poinformowała, że zebranie komisji odbyło się w dniu 29 marca 2018 r., a następnie 

przedstawiła protokół komisji. 

Komisja habilitacyjna spotkała się w składzie: 

 prof. dr hab. Barbara Badełek z Uniwersytetu Warszawskiego – przewodnicząca 

komisji, 

 dr hab. Anna Kaczmarska z Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego 

PAN – sekretarz komisji, 

 prof. dr hab. Michał Praszałowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego – recenzent, 

 prof. dr hab. Karol Kołodziej z Uniwersytetu Śląskiego – recenzent, 

 dr hab. Robert Kamiński z Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego 

PAN – recenzent, 

 prof. dr hab. Wojciech Wiślicki z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w 

Otwocku – członek komisji, 

 prof. dr hab. Tadeusz Lesiak z Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. 

Niewodniczańskiego PAN – członek komisji. 

Komisja, po dokonaniu oceny osiągnięć i dorobku naukowego dr Olgi 

Shekhovtsovej, 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 Oldze Shekhovtsovej stopnia naukowego 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka.  

Prof. A. Szczurek poinformował Radę Naukową o bardzo pozytywnych opiniach o 

działalności naukowej dr O. Shekhovtsovej wyrażonych przez uczonych z włoskiego 

ośrodka Frascati National Laboratory (LNF INFN), gdzie kandydatka spędziła kilka lat. 

 

 

 



Następnie Rada Naukowa IFJ PAN, w głosowaniu tajnym: 

obecnych i uprawnionych do głosowania – 27 

głosy „ZA”                   –     26 

głosy „PRZECIW”        –      0 

głosy „WSTRZYM.”      –     1 

podjęła uchwałę o nadaniu dr Oldze Shekhovtsovej stopnia doktora habilitowanego 

nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka. 

 

Przewodniczący Rady Naukowej IFJ PAN 
 

    Prof. dr hab. Antonii Szczurek 


