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z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
Na podstawie art. 18a. ust. 1 ustawy zdnia14marca 2003 r. o stopniach naukowych itytule naukowym
oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. po2.882, z p62n.

zm.), Rada Instytutu FizykiTeoretycznej uchwala, co nastqpuje:

g 1. Nadaje siq Panu dr. Tobiasowi

Fischerowi stopiefr doktora habilitowanego

w dziedzinie

nauk

fizycznych w dyscyplinie fizyka.

Uzasadnienie:
Zgodnie

z

art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach

i

tytule w zakresie sztuki, stopieh doktora habilitowanego mo2e zostad nadany osobie, ktora posiada stopiefi
naukowy doktora, posiada osiqgniqcia naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiqce znaczny
wklad autora w rozw6j okre6lonej dyscypliny naukowej (osiqgniqciem tym moze byc dzielo opublikowane w calo6ci
lub w zasadniczej czqsci, albo jednotematyczny cykl publikacji, czy te? czqS6 pracy zbiorowej, jeSli opracowanie

wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkladem osoby ubiegajqcej siq

o nadanie stopnia doktora

habilitowanego) oraz wykazuje sig istotnq aktywno6ciq naukowq.

13

czenuca2QlT roku, zapoznala siq z jednoznacznie pozytywnymi
recenzjamiosiqgniq6 habilitanta, przygotowanymiprzez prof. dr. hab. Wodzimierza Bednarka, prof. dr. hab. Jacka
Dobaczewskiego, prof. dr hab. Poawla Haensela oraz jednoglo6nq uchwalq Komisji habilitacyjnej i piotokolem z jej
Rada fnstytutu Fizyki Teoretycznej w dniu

posiedzenia. Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej po dyskusji podzielila stanowisko Komisii habilitacyjnej powolanej
przez Centralnq Komisjg d/s Stopni i Tytul6w

i

uznala, ze dr Tobias Fischer spelnia wszystkie ustawowe wymogi,

aby m6gt mu by6 nadany stopieh naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
Rada uchwalila jak wyzej.

g 2. Uchwala musi zostac zatwierdzona ptzez Centralnq Komisjg do spraw Stopni iTytuf6w Naukowych.

Pouczenie:
Ustawa nie pzewiduje odwolania
ln
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