
Protokół z posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne Akademii 
Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 18.11.2019r

Posiedzeniu przewodniczył prof. dr hab. Janusz Wolny, przewodniczący Rady Dyscypliny. W
posiedzeniu  uczestniczyło 38osób, z 45 członków Rady Dyscypliny. Uprawnionych do 
głosowania w sprawie stopni naukowych 38 osób. 
Prof. Janusz Wolny przedstawił porządek obrad.
Wprowadzenie

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu:

a) z dnia 14.10.2019r
b) z dnia 28.10.2019r

Sprawy stopni i tytułów
3. Powołanie  komisji ds. habilitacji. 

4. Powołanie  komisji ds. doktoratów.

5. Powołanie  komisji aparaturowej.

6. Powołanie komisji ds. kadry.

7. Powołanie komisji ds. priorytetów i jakości badań naukowych.    

8. Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Michałowi Nowakowi w dyscyplinie
nauki fizyczne.

9. Nadanie  stopnia  doktora  w  dyscyplinie  nauki  fizyczne  mgr.  inż.  Szymonowi
Bugielowi. 

10. Zmian opiekuna naukowego mgr inż. Mili Stanisavljević.

Sprawy bieżące

Ad.1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
Po przedstawieniu porządku obrad przez przewodniczącego Rady Dyscypliny prof. dr.

hab. Janusza Wolnego przystąpiono do głosowania.
Uprawnionych do głosowania 45
Obecnych 33
Głosy „za” 33

„przeciw” 0
„wstrzymał się” 0

Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęła
zaproponowany porządek obrad.

Ad.2. Przyjęcie protokołu 
a) z dnia 14.10.2019r  
Uprawnionych do głosowania 45
Obecnych 31
Głosy „za” 31

„przeciw” 0



„wstrzymał się” 0
Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne AGH w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęła 
protokół z dnia 14.10.2019r.

b) z dnia 28.10.2019r
Uprawnionych do głosowania 45
Obecnych 33
Głosy „za” 33

„przeciw” 0
„wstrzymał się” 0

Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne AGH w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęła 
protokół z dnia 28.10.2019r.

Ad.3. Powołanie komisji ds. habilitacji 
Głos zabrał przewodniczący Rady Dyscypliny prof. Janusz Wolny, który 

poinformował Radę, że proponuje powołanie komisji ds. habilitacji, a jako przewodniczącego
proponuje  prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Tarnawskiego. Proponowany skład komisji:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Tarnawski  - przewodniczący
prof. dr hab. Kvĕtoslava Burda 
prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski
dr hab. inż. Aleksandra Jung 
dr hab. inż. Małgorzata Krawczyk
dr hab. inż. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska
dr hab. inż. Jacek Tarasiuk
dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha
Prof. Janusz Wolny zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są jakieś uwagi lub inni kandydaci 
do komisji. W związku z tym, że nie było żadnych uwag ani innych kandydatów przystąpiono
do głosowania.
Uprawnionych do głosowania 37
Obecnych 35
Głosy „za” 34

„przeciw” 1
„wstrzymał się” 0

Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne AGH w głosowaniu tajnym, większością głosów powołała 
komisję ds. habilitacji w w/w składzie.
Następnie prof. Janusz Wolny stwierdził, że w/w komisja będzie wstępnie opiniować wnioski 
oraz wyznaczać sekretarza, recenzenta i członka komisji habilitacyjnej.   

Ad.4. Powołanie komisji ds. doktoratów. 
Głos zabrał przewodniczący Rady Dyscypliny prof. Janusz Wolny, który 

poinformował Radę, że proponuje powołanie komisji ds. doktoratów, a jako 
przewodniczącego proponuje  prof. dr. hab. inż. Janusza Tobołę. Proponowany skład komisji:
prof. dr hab. inż. Janusz Toboła - przewodniczący
dr hab. inż.  Joanna Chwiej
dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd



dr hab. inż.  Jakub Haberko
dr hab. inż. Bartłomiej Spisak
dr hab. inż. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska
dr hab. Renata Szymańska
dr hab. Tomasz Ślęzak
mgr inż.  Beata Trzpil-Jurgielewicz
Prof. Janusz Wolny zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są jakieś uwagi lub inni kandydaci 
do komisji.
Dr inż. Radosław Strzałka zwrócił się z zapytaniem dlaczego z niektórych Katedr są po dwaj 
kandydaci, z innych po jednym.
Prof. Janusz Wolny odpowiedział, że widocznie nie było na tylu kandydatów i Katedra 
wyznaczyła tylko jedną osobę. 
Prof. Bartłomiej Szafran zwrócił uwagę, że nie jest to komisja doktorska tylko komisja, która 
zaproponuje komisję ds. doktoratu. 
Przystąpiono od głosowania.
Uprawnionych do głosowania 37
Obecnych 34
Głosy „za” 33

„przeciw” 1
„wstrzymał się” 0

Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne AGH w głosowaniu tajnym, większością głosów, powołała 
komisję ds. doktoratów w w/w składzie. 
Dziekan stwierdził, że komisja po zapoznaniu się z tematem pracy doktorskiej zaproponuje 
powołanie właściwej komisji do danego doktoratu. 

Ad.5. Powołanie komisji aparaturowej.
Głos zabrał przewodniczący Rady Dyscypliny prof. Janusz Wolny, który 

poinformował Radę, że proponuje powołanie komisji aparaturowej, a jako przewodniczącego 
proponuje  prof. dr. hab. inż. Andrzeja Baczmańskiego. Proponowany skład komisji:
prof. dr hab. inż. Andrzej Baczmański - przewodniczący
dr hab. inż. Tomasz Bołd
prof. dr hab.  Kvĕtoslava Burda
dr hab. inż.  Joanna Chwiej
dr hab. inż. Tomasz Chwiej
prof. dr hab. Czesław Kapusta
dr hab. Jacek Nizioł
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
dr inż. Paweł Wróbel
dr hab. inż. Mirosław Zimnoch
Prof. Janusz Wolny zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są jakieś uwagi lub inni kandydaci 
do komisji. W związku z tym, że nie było żadnych uwag ani innych kandydatów przystąpiono
do głosowania.
Uprawnionych do głosowania 37
Obecnych 35



Głosy „za” 33
„przeciw” 1
„wstrzymał się” 1

Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne AGH w głosowaniu tajnym, większością głosów powołała 
komisję aparaturową  w w/w składzie.
Zadaniem tej komisji będzie zbieranie i ocenianie wniosków aparaturowych. 

Ad. 6. Powołanie komisji ds. kadry. 
Głos zabrał przewodniczący Rady Dyscypliny prof. Janusz Wolny, który 

poinformował Radę, że proponuje powołanie komisji ds. kadry, a jako przewodniczącego 
proponuje  prof. dr. hab. Piotra Bożka. Proponowany skład komisji:
prof. dr hab. Piotr Bożek - przewodniczący
prof. dr hab. Zdzisław Burda
dr hab. Adam Bzdak
dr inż. Leszek Furman
dr hab. Łukasz Gondek 
dr hab. inż.  Jakub Haberko 
dr inż. Katarzyna Matusiak
dr hab. inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski 
dr inż. Radosław Strzałka
Prof. Janusz Wolny zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są jakieś uwagi lub inni kandydaci 
do komisji. W związku z tym, że nie było żadnych uwag ani innych kandydatów przystąpiono
do głosowania.
Uprawnionych do głosowania 37
Obecnych 35
Głosy „za” 32

„przeciw” 1
„wstrzymał się” 2

Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne AGH w głosowaniu tajnym, większością głosów powołała 
komisję ds. kadry   w w/w składzie.

Ad.7. Powołanie komisji ds. priorytetów i jakości badań naukowych.
Głos zabrał przewodniczący Rady Dyscypliny prof. Janusz Wolny, który 

poinformował Radę, że proponuje powołanie komisji ds. priorytetów i jakości badań 
naukowych, a jako przewodniczącą proponuje  dr hab. inż. Iwonę Grabowską-Bołd. 
Proponowany skład komisji:
dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd - przewodnicząca 
prof. dr hab. inż. Andrzej Baczmański
prof. dr hab. Piotr Bożek
prof. dr hab. Kvĕtoslava Burda
prof. dr hab. Zdzisław Burda
dr hab. inż. Joanna Chwiej 
prof. dr hab. inż. Marek Idzik



prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol
dr hab. inż. Krzysztof Malarz
dr inż. Lucyna Samek
dr hab. inż. Marcin Sikora
prof. dr hab. inż. Janusz Toboła
Prof. Janusz Wolny zwrócił się do Rady z zapytaniem czy są jakieś uwagi lub inni kandydaci 
do komisji. W związku z tym, że nie było żadnych uwag ani innych kandydatów przystąpiono
do głosowania.
Uprawnionych do głosowania 37
Obecnych 34
Głosy „za” 32

„przeciw” 2
„wstrzymał się” 0

Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne AGH w głosowaniu tajnym, większością głosów powołała 
komisję ds. priorytetów i jakości badań naukowych w w/w składzie. 
Zadaniem tej komisji będzie określanie priorytetów działalności naukowej w zakresie fizyki, 
w szczególności, w związku z kategorią dyscypliny oraz monitorowanie prac badawczych 
pod kątem oceny parametrycznej. 

Ad. 8. Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Michałowi Nowakowi w 
dyscyplinie nauki fizyczne.

 Głos zabrała dr hab. inż. Małgorzata Krawczyk sekretarz komisji ds. habilitacji dr. 
inż. Michała Nowaka, która poinformowała Radę Dyscypliny, że w dniu 26 września 2019r 
odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej w składzie:
prof. dr hab. Tadeusz Domański - przewodniczący
dr hab. inż. Małgorzata Krawczyk - sekretarz
prof. dr hab. Jan Martinek - recenzent
prof. dr hab. Maciej Sawicki - recenzent
prof. dr hab. inż. Janusz Toboła - recenzent
prof. dr hab. inż. Zbigniew Tarnawski - członek komisji
prof. dr hab. Jakub Tworzydło - członek komisji 
Trzech członków komisji, prof. Jan Martinek, prof. Janusz Toboła i prof. Jakub Tworzydło, 
uczestniczyło w spotkaniu poprzez platformę Skype. Jako osiągnięcie naukowe Kandydat 
przedstawił zbiór 11-tu publikacji pod wspólnym tytułem „Zjawiska spinowe oraz wzbudzane
nadprzewodnictwo w nanostrukturach półprzewodnikowych” 
Następnie dr hab. inż. Małgorzata Krawczyk odczytała protokół komisji ds. habilitacji dr. inż.
Michała Nowaka oraz uchwałę w sprawie nadania dr. inż. Michałowi  Nowakowi stopnia 
doktora habilitowanego nauk fizycznych. W podsumowaniu dyskusji przewodniczący komisji
stwierdził, że wszyscy członkowie w sposób wyczerpujący przedstawili swoje opinie 
dotyczące osiągnięcia naukowego habilitanta. W związku z tym komisja wnioskuje do Rady 
Dyscypliny Nauki Fizyczne o nadanie dr. inż. Michałowi Nowakowi stopnia doktora 
habilitowanego w dyscyplinie nauki fizyczne. 
Kopia protokołu  z posiedzenia komisji oraz uchwała komisji w załączeniu do protokołu z 
posiedzenia Rady Dyscypliny.    



Po przedstawieniu protokołu i uchwały komisji przystąpiono do głosowania.
Uprawnionych do głosowania 37
Obecnych 30
Głosy „za” 30

„przeciw” 0
„wstrzymał się” 0

Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne AGH w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęła uchwałę 
o nadaniu dr. inż.  Michałowi Nowakowi stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki
fizyczne. 

Ad. 9. Nadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki fizyczne mgr inż. Szymonowi 
Bugielowi.

Głos zabrał przewodniczący komisji ds. doktoratu mgr. inż.  Szymona Bugiela prof. dr
hab. Piotr Bożek, który poinformował Radę Dyscypliny,  że w dniu 14.11.2019r odbyła się
publiczna  obrona  pracy   doktorskiej  mgr.  inż.  Szymona  Bugiela  pt.  „Development  of
monolithic  pixel  detectors”.   Promotorem pracy doktorskiej  jest  prof.  dr hab.  inż.   Marek
Idzik, recenzentami są dr hab. Andrzej Bożek z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie i
prof.  dr  hab.  Piotr  Salabura  z  Uniwersytetu  Jagiellońskiego.  Po  otwarciu  posiedzenia  i
przedstawieniu sylwetki  doktoranta przez promotora,  mgr inż.  Szymon Bugiel  przedstawił
główne tezy swojej pracy. Następnie recenzenci odczytali swoje opinie i po ustosunkowaniu
się do uwag zawartych w recenzjach przystąpiono do publicznej dyskusji. Kandydat bardzo
dobrze  odpowiadał  na  pytania  i  po  zakończeniu  dyskusji  komisja  udała  się  na  niejawne
posiedzenie.  W wyniku  dyskusji  i  tajnego  głosowania  komisja  postanowiła  jednomyślnie
wystąpić  do  Rady  Dyscypliny  z  wnioskiem  o  nadanie  mgr.  inż.  Szymonowi  Bugielowi
stopnia doktora w dyscyplinie nauki fizyczne. 
Przystąpiono od głosowania
Uprawnionych do głosowania 37
Obecnych 31
Głosy „za” 31

„przeciw” 0
„wstrzymał się” 0

Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne AGH w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, nadała mgr. inż.
Szymonowi Bugielowi stopień doktora w dyscyplinie nauki fizyczne. 
9W
Następnie prof. Piotr Bożek poinformował Radę Dyscypliny, że jeden z recenzentów zawarł 
w swojej recenzji wniosek o wyróżnienie pracy. Drugi z recenzentów, po obronie i w wyniku 
dyskusji, również poparł wniosek. Ponadto obydwaj recenzenci złożyli oddzielne, pisemne 
uzasadnienie wyróżnienia.   Następnie prof. Piotr Bożek odczytał w całości obydwa wnioski o
wyróżnienie pracy doktorskiej mgr. inż. Szymona Bugiela. Prof. Piotr Bożek poinformował 
Radę Dyscypliny, że komisja, w wyniku tajnego głosowania, jednomyślnie poparła wnioski 
recenzentów o wyróżnienie pracy. Wniosek poparł  również promotor prof. Marek Idzik. W 
związku z tym prof. Piotr Bożek zwrócił się do Rady Dyscypliny z prośbą o poparcie tego 
wniosku. Przystąpiono do głosowania.
Uprawnionych do głosowania 37



Obecnych 31
Głosy „za” 31

„przeciw” 0
„wstrzymał się” 0

Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne AGH w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, wyróżniła pracę 
doktorską mgr. inż. Szymona Bugiela. 

Ad.10. Zmiana opiekuna naukowego mgr inż. Mili Stanisavljević.
Głos  zabrał  kierownik  studiów  doktoranckich  prof.  Janusz  Toboła,  który

poinformował Radę Dyscypliny,  że do  przewodniczącego Rady Dyscypliny prof. Janusza
Wolnego wpłynęła prośba mgr inż.  Mili Stanisavljević o zmianę opiekuna naukowego. Pani
Mila  Stanisavljević  jest  doktorantką  III  roku Wydziałowych  Studiów  Doktoranckich,  jej
opiekunem  jest  dr  hab.  inż.  Mirosław  Zimnoch.  Temat  pracy  doktorskiej  brzmi:
„Determination of methane emission from active and closed coal mines”, a proponowanym,
nowym, opiekunem jest dr hab.  Justyna Swolkień. Dr hab. Justyna Swolkień wyraziła zgodę
na opiekę naukową nad pracą doktorską pani Mili Stanisavljevi
. Dr hab. inż. Mirosław Zimnoch zrezygnował z funkcji opiekuna naukowego mgr inż. Mili
Stanisavljevi
. 
Przystąpiono do głosowania nad powołaniem nowego opiekuna pracy doktorskiej mgr inż. 
Mili Stanisavljevi
. 
 Uprawnionych do głosowania 37
Obecnych 30
Głosy „za” 30

„przeciw” 0
„wstrzymał się” 0

Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne AGH w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, wyraziła zgodę
na zmianę opiekuna naukowego mgr inż.  Mili Stanisavljevi
. Nowym opiekunem została dr hab. Justyna Swolkień z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
AGH. 
  
Na tym zakończyło się posiedzenie Rady Dyscypliny. 

Protokołowała
Krystyna Sobczyk
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