
Uchwala 2192/2016
Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im, Jerzego Habera

Polskiej Akademii Nauk
z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Michalowi Mosialkowi

Na podstawie art. l8a ust. 1l ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i q4ule w zakresie sztuki (Dz. lJ. 2014 poz. IB52) oraz Rozporz4dzenta
z dnia 3 pa2dziernika 2014 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa wyzszego w sprawie szczeg6lowego trybu
i warunk6w przeprowadzania czynnosci w przewodzie doktorskim, w postgpowaniu habilitacyjnym
oraz w postgpowaniu o nadanie t14ulu profesora ( Dz.U.2014 poz. 1383) uchwalono, co nastgpuje

$ l
Rada Naukowa Instltutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii
Nauk nadaje dr. Michalowi Mosialkowi stopieri doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie
chemii.
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Uchwala wchodzi w 2ycie z chwi14jej podjgcia.

Sekretarz Rady Naukowej Przewodn icz4ca Rady Naukowej
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dr hab. Nika Spiridis, prof. IKiFP PAN prol dr hab. Maria Nowakowska

UZASADNIENIE

Rada Naukowa zapoznala sig z opini4 Komisji habilitacyjnej powolanej dnia 3 wrze6nia 2015 roku (ze
zmian4 z dnia 5 listopada 2015 roku) przez Centraln4 Komisjg do Spraw Stopni iTytul6w w celu
przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego dr. Michala Mosialka, wszczgtego l8 maja 2015 roku
t przychyla sig do stanowiska Komisji, kt6ra po zapoznaniu sig z recenzjami, w szczeg6lnoSci
wskazanego przez habilitanta osi4gnigcia bgd4cego cyklem o6miu powi4zanych tematycznle
publikacji i pozostalym dorobkiem, po dyskusji oraz rozmowie z kandydatem wyst4pila z wnioskiem
do Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN o nadanie
habilitantowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia
(art. I 8a ust. 8 ni2ej wymienionej ustawy).
W ocenie komisji dr Michal Mosialek legitymuje sig osi4gnigciami naukowymi stanowi4cymi istotny

wklad w rozw6j dziedziny nauki chemiczne, dyscypliny chemia oraz wykazuje sig znaczn4
aktywnoSci4 naukow4 w tym zakresie (art. 16 ust. I ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tgule w zakresie sztuki, Dz. U.2014 poz. 1852).
Zaznaczyl r6wnie2 swoj4 aktywno66 w zakresie dydaktyki, wsp6lpracy z instytutami, organizacjami
itowarzystwami naukowymi oraz popularyzacji nauki ($ 12 ust. 2 pkt 4 rozporz4dzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 74 paldziernrka 2014 roku w sprawie szczeg6lowego trybu
i warunk6w przeprowadzania czynnoSci w przewodzie doktorskirr, w postgpowaniu habilitacyjnym
oraz w postgpowaniu o nadanie tytulu profesora (Dz.U.2014 poz. 1383). Powyzsze fakty w pelni
uzasadniaj4 nadanie dr. Michalowi Mosialkowi najwyZszego stopnia naukowego.


