
Uchwala nr 119212016
Rady Naukowej Insfytutu Katarizy i Fizykochemii powierzchni im. Jerzeqo Habera

Polskiej Akademii Nauk
z dnia2llutego 2016 roku

w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytulu profesora
dr. hab. inz. Pawlowi Nowakowr

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tJtulenaukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. u. zzbtq r. poz. 1g5i., ze zm. w
Dz, u z 2015 r. poz 249.) oraz Rozporz4dzenia z dnia 3 pu2dziernika 2014 r. Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy2szego w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6* prr"pro*uJrunru
czyrurodci w przewodzie doktorskim, w postgpowaniu habilitacyjnym or- * portfpo*uniu onadanie t1tufu profesora (Dz.tJ. 2014 poz. t 3g3) uchwalono, co nastgpuje:

Rada Naukowa Instrutu Katarizy i riryr.o"rl"lnii powierzchni im. Jerzego Habera porskiej
{k{emii Nauk popiera wniosek o nadanie tytulu naukowego profesora nauk chemicznych
dr. hab. inz. Pawlowi Nowakowi.
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Uchwala wchodzi w 2ycie z chwil4jej podjgcia.

Uzasadnienie
Postgpowanie o nadanie tytulu profesora dr. hab. inz. Pawlowi Marcinowi Nowakowi zostalo
\ lszczQte uchwal4 nr 11190/2015 Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni im. Jerzego Habera polskiej Akademii Nauk z dnia 29 paldiiernika iols ,., po
pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisjg Rady Naukowej di. stypendi6w, nugrdd,
I?..oTi9n i postgpowania o tytul naukowy na posiedzeniu w anri ze p*aLiernika zb t 5 roku.
w dniu 8 grudnia 2015 roku centralna Komisja do Spraw Stopni i iytul6w powolala pigcru
recenzent6w w tym postgpowanlu.
Komisja Rady Naukowej Instytutu Kalalizy i Fi4zkochemii powierzchni im. Jerzego Habera
PAN ds. stypendi6w, nagr6d, wyr6znieri i postgpowania o tytul naukowy, po zapoznaniu srg
ze wszystkimi recenzjami w tym postepowaniu, na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2016 roku,
w wyniku tajnego glosowania, jednomyslnie postanowila rekomendowai Radzie Naukowej
IKiFP PAN poparcie wniosku dr. hab. inz. pawra Nowaka o nadanie tltulu profesora. Rada
Naukowa przychylila sig do stanowiska ww. Komisji i podigla uchwalg o poparciutego
wniosku.

Uchwalg przyjgto 20 glosami za, przy braku
Uprawnionych do glosowana bylo 32 osoby.

Sekretarz Rady Naukowej
r  l t  r  t  t  ^ ,

drtLt"tlq- 1)\u ,r,roU t
dr hab. Nika Spiridis, prof. IKiFP pAN

glos6w przeciwnych i wstrzymuj4cych sig.

''-/-ifr;:U"":'J
pr6[ dr hab. Maria Nowakowska


