
Wyciąg z Protokołu Nr 29 

posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN 

w dniu 12 marca 2018 r. 

 

Obecni: lista obecności w załączeniu; na 47 członków Rady, obecnych – 30.  

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

naukowych, obecnych – 29. 

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

 
Ad.6. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych dr Ewie Staneckiej. 

Głos zabrała sekretarz komisji habilitacyjnej, prof. dr hab. Lidia Goerlich, która 

poinformowała, że zebranie komisji odbyło się w dniu 28 lutego 2018 r., a następnie 

przedstawiła protokół komisji. 

Komisja habilitacyjna spotkała się w składzie: 

 prof. dr hab. Grzegorz Wrochna z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w 

Otwocku – przewodniczący komisji, 

 prof. dr hab. Lidia Goerlich z Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego 

PAN – sekretarz komisji, 

 prof. dr hab. Wojciech Dominik z Uniwersytetu Warszawskiego – recenzent, 

 prof. dr hab. Piotr Salabura z Uniwersytetu Jagiellońskiego – recenzent, 

 prof. dr hab. Marek Kowalski z Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. 

Niewodniczańskiego PAN – członek komisji, 

 dr hab. Tomasz Szumlak z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – członek 

komisji, 

 dr hab. Marcin Kucharczyk z Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego 

PAN – członek komisji. 

Komisja, po dokonaniu oceny osiągnięć i dorobku naukowego dr Ewy Staneckiej, 

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 Staneckiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka.  

Następnie głos zabrał dr hab. Tomasz Szumlak, który podkreślił, że wniosek 

komisji był jednoznaczny i wyraził uznanie dla osiągnięć habilitantki w zakresie kontroli i 

monitorowania złożonych eksperymentów fizyki cząstek. Dr hab. Marcin Kucharczyk 

dodał, że protokół komisji w pełni oddaje wagę badań oraz pozycję dr E. Staneckiej jako 

wybitnego eksperta detektorowego w eksperymencie ATLAS w CERN. Prof. dr hab. 

Marek Kowalski potwierdził, że podtrzymuje wysoką ocenę dorobku i monografii 

kandydatki pt. „Commissioning, operations and monitoring of the large scale tracking 

system for the ATLAS experiment”. Dr Ewa Stanecka wykonała ogromną i niezwykle 

ważną pracę jako współtwórca systemu kontroli Detektora Wewnętrznego 

eksperymentu. Prof. dr hab. Henryk Wilczyński poinformował Radę Naukową, że w dniu 

22 marca br. dr E. Stanecka wygłosi referat na Seminarium IFJ PAN . 



Następnie Rada Naukowa IFJ PAN, w głosowaniu tajnym: 

obecnych i uprawnionych do głosowania – 29 

głosy „ZA”                   –     29 

głosy „PRZECIW”        –      0 

głosy „WSTRZYM.”      –      0 

podjęła uchwałę o nadaniu dr Ewie Staneckiej stopnia doktora habilitowanego nauk 

fizycznych w dyscyplinie fizyka. 

 

 

Przewodniczący Rady Naukowej IFJ PAN 
 

    Prof. dr hab. Antonii Szczurek 


