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Wniosek
z dnia25.09.2017

o przeprowadzenie postgpowania habilitacyjnego
w dziedzinie nauk ffzycznych w dyscyplinie fizyka

1. Imie i Nazwisko: Olga Shekhovtsova

2. Stopieri doktora/ kwalifikacje I stopnia: doktor nauk fizycznych, 02.07.2003
zgodtie z umowami prawnymi uznawania kwalifikacji, dyplom6w, stopnia i tytul6w nauko-
wych uzyskanych na terenie Ukrainy do dnia 20 czerwca 2006 r. dyplom'kandydat nauk'
r6wnowazny stopniowi doktora nauk na terenie Polski (zalaczniki 2a, 2b)

3. Tytul osiQgnigcia naukowego/artystycznego:

Analiza oddzialywari hadronowych w procesie anihilacji e+ e- frzy niskich
energiach oraz w procesach rozpad6w lepton6w z w modelu zainspirowanym

teori4 chiraln4

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego: Insty-
tut Fizyki J4drowej im. Henryka Niewodniczariskiego Polskiej Akademii Nauk,
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Krak6w

5. Przyjmujq do wiadomoSci, ie wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie
internetowej Centralnej Komisji do Spraw i Tytul6w, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami.

Zal4czniki:

,-//.. - Olga Shekhovtsova' / (fuoSnnar+tr"*
la. Kopia dyplomu kandydata nauk fizyko-matematycznych ze specjalnosci fizyka teoretyczna.
lb. Kopia tlumaczenia przysiqglego dyplomu kandydata nauk fizyko-matematycznych ze specjalno-
Sci fizyka teoretyczna.
2a. Kopia " Umowy miqdzy Rz4.dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministr6w Ukrainy o
wzajemnym uznawaniu akademickim dokument6w o wyksztalceniu i r6wnowaino6ci stopni podpi-
sana dn. 11 kwietnia 2005 r. (obowiqzuje od 20 czetwca 2006 r.)".
2b. Kopia "Porozumienie migdzy Rz4dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rzqdem Zwiqzku
Socjalistycznych Republik Radzieckich o r6wnowainoSci dokument6w o wyksztalceniu, stopniach
i tytulach naukowych wydawanych w PRL i ZSRR, podpisane w Warszawie dnia 10 maja 1974 r.
lDz. U. z 1975 r., Nr 4., poz. 14 i 75f tt .
3. Autoreferat w jqzyku polskim.
4. Autoreferat w jgzyku. angielskim.
5. Kopie publikacji wchodzacych w sklad osi4gnigcia naukowego.
5. OSwiadczenia wsp6lautor6w (w jgzyku polskim i angielskim).
7. Dane kontaktowe.
8. Dwa komplety dokument6w w wersji elektronicznej na plytach CD.


