
Uchwala nr 619412016
Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera

Polskiej Akademii Nauk
z dnia 13 paidziernika 2016

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr' Janowi Zawale

Na podstawie art. l8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. u.22014 r. poz. 1852,

,i015 ,. por.Z4g,1767.) orazqozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy1szego z dnia

30 paZdiiemika 2015 r. w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w przeprowadzania

czynnosci w przewodzie doktorskim, w postgpowaniu habilitacyjnym oraz w postgpowanlu

o nadanie t14ulu profesora (Dz'U. 2015 poz. 1842) uchwalono, co nastgpuje:
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Rada Naukowa Inst),tutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej

Akademii Nauk nadaje dr. Janowi Zawale stopieri doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie chemii.
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Uchwala wchodziw 2ycie z chwil4 jej podjqcia.

UZASADNIENIE

w dniu 9 czerwca 2016 Centralna Komisja do Spraw Stopni iTlaul6w powolala Komisjg

habilitacyjn4 w celu przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego dr. lana zawaly

w skladzie:
l. Plzewodnicz4cy- prof. Jerzy Blazejowski (Uniwersltet Cdatiski)
2. Sekretarz - prof. Ewa Broclawik IKiFP PAN)
3. Recenzent - prof. Robert Hotyst (lChF PAN)
4. Recenzent - prof. Renata Bilewicz (Uniwersytet Warszawski)
5. Recenzent - prof. Andrzej Dabrowski (UMCS)

6. Czlonek komisji- dr hab. Michal Szumski (uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu)

7. Czlonek komisji - prof. Maria Nowakowska (uniwersytet Jagielloriski w Krakowie)

Posiedzenie Kom isj i habilitacyj nej odbylo sig 5 paLdziernika2}l6, na ktore w dniu 20 wrzesnia

2016 roku zosta+ zaproszony Habilitant. Komisja habilitacyjna po zapoznaniu sig z recenzjami,

w szczeg6lnosci z wskazanym przez habilitanta osi4gnigciem zatytulowanym ,, Rola dynamiki

ruchu i nanostruktur powierzchniowych w stabilnosci film6w cieklych w warunkach

dynamicznych - model i eksperyment", bgd4cym cyklem dwunastu powi4zanych tematycznie

publikacji, oraz z pozostalym dorobkiem, po dyskusji oraz rozmowie z kandydatem wyst4pila

z wnioskiem do Rady Naukowej IKiFP PAN o nadanie dr. Janowi Zawale stopnia doktora

habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia'

Dr Jan Zawala legitymuje sig osi4gnigciaminaukowymi stanowi4cymi istotny wklad w rozw6j

dziedziny nauki chemiczne, dyscypliny chemia oraz wykazuje si7 znacznq aktywnosci4
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naukow4 w tym zakesie (art. 16 ust. I ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tltule w zakresie sztuki (Dz' U.22014 r'poz.

1852, 22015 r. po2.249, 1767)).
Zaznaczytr r6wnie2 swoj4 aktyrvnoSi w zakresie dydaktyki, wsp6lpracy z instytutami,

organizacjami i towarzystwami naukowymi oraz popularyzacji nauki ($ 12 ust.2 pkt 4

Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 30 pu2dziemika 2015 t.

w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w przeprowadzania czynnoSci w przewodzie

doktorskim, w postEpowaniu habilitacyjnym oriv w postgpowaniu o nadanie tytulu profesora

(Dz.U. 20 | 5 poz. I 842)).
Rada Naukowa IKiFP PAN po zapoznanit sig z uchwal4 Komisji habilitacyjnej zawieraj4c4

pozltywn4 opinig w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Janowi Zawale oraz

z protokolem z posiedzenia tej Komisji, w tajnym glosowaniu uznala za w pelni uzasadnione

nadanie dr. Janowi Zawale stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie

chemii.
W glosowaniu oddano 22 glosy, w tym glos6w za 22; glos6w przeciw 0; glos6w

wstrzymuj4cych 0. Uprawnionych do glosowania bylo 33 osoby

Sekretarz Rady Naukowej IKiFP PAN

u\l,\i.a {yn^dl',
dr hab. Nika Spiridis, prof. IKiFP PAN

Z-caPftswodnicz4cej Rady Naukowej IKiFP PAN
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dr hab. Robert Nowakowski, prof'. IChF PAN
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