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UCHWALA Nr 4012018
Rady I nstytutu Fizyki Teoretyczn ej U n iwersytetu Wroclawski ego
z dnia 11 wrze6nia 2018 r.

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
Na podstawie art. 18a. ust. 1 ustawyzdnia l4marca 2003 r. o stopniach naukowych itytule
naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. 22016

r. poz.882,zp62n.

zm.), Rada Instytutu Fizyki Teoretycznej uchwala, co nastqpuje:

$ 1. Nadaje siq Panu dr. Maciejowi Matyce stopiefi doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
fizycznych w dyscyplinie fizyka
Uzasadnienie:

Postgpowanie zostalo wszczgte w dniu 11 lipca 2017 roku na wniosek Pana dr. Macieja
Matyki. Centralna Komisja ds. Stopni iTytul6ww dniu 8 marca 2018 roku powolala Komisjg
habilitacyjnq. W dniu 4 lipca 2018 roku odbylo siq posiedzenie Komisji habilitacyjnej. Komisja
podjqla jednomy6lnq uchwalg, wyra2ajqcq pozytywnq opinig w sprawie nadania dr. Maciejowi
Matyce stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Zgodnie z afi.. 16 qstawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
orazo stopniach i tytule w zakresie sztuki, stopief doktora habilitowanego moze zostai nadany
osobie, kt6ra posiada stopiefi naukowy doktora, posiada osiqgniqcia naukowe, uzyskane po
otrzymaniu stopnia doktora, stanowiqce znaczny wklad autora w rozw6j okre$lonej dyscypliny

naukowej (osiqgnigciem tym mo2e byc dzielo opublikowane w calo6ci lub w zasadniczej
czg6ci, albo jednotematyczny cykl publikacji, czy te2 czqbc pracy zbiorowej, jeSli opracowanie
wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkladem osoby ubiegajqcej siq

o

nadanie

stopnia doktora habilitowanego) oraz wykazuje siq istotnq aktywno5ciq naukowq. Zgodnie z

ust. 2 pkt. 1 tego artykulu osiqgniqciem tym moze byi dzielo opublikowane w cato5ci lub
zasadniczej czq6ci, albo cykl publikacji powiqzanych tematycznie, czy te2czq66, pracy

zbiorowej, je6li opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkladem osoby

ubiegajqcej siq o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Szczeg6Nowe kryteria w tym
zakresie okre6la Rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrze5nia

2011 r. w sprawie kryteri6w oceny osiqgniqi osoby ubiegajqcej siq o nadanie stopnia
doktora habilitowanego (DZ, U. z 2OI1 r, Nr 196, poz. 1165), Z kolei kryteria oceny

dorobku dydaktycznego i

popularyzatorskieg

o oraz w zakresie wsp6lpracy

miqdzynarodowej precyzuje $ 5 przedmiotowego rozporzqdzenia.

Rada lnstytutu Fizyki Teoretycznej

w dniu 11 wrze:6nia 2018 roku, zapoznala sig z

jednoznacznie pozytywnymi recenzjami osiqgnigc habilitanta, przygotowanymi przez prof. dr.

hab. Marka Cieplaka, dr. hab. Mieczyslawa Cieszko, prof. dr hab. Jacka Pozorskiego oraz
jednoglo6nq uchwalq Komisji habilitacyjnej

i

protokolem z

jej posiedzenia. Rada

Instytutu

Fizyki Teoretycznej po dyskusji podzielila stanowisko Komisji habilitacyjnej powolanei przez

Centralnq Komisjg d/s Stopni

i Tytul6w i uznala, 2e dr Maciej Matyka spelnia wszystkie

ustawowe wymogi, aby mogl mu byc nadany stopieh naukowy doktora habilitowanego nauk
fizycznych w dyscyplinie fizyka.

$ 2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia

Pouczenie:
Ustawa nie pnewiduje odwolania

Jan Sobczyk
Przewodni

I

nstytutu Fizyki Teoretycznej

