
Uniwersytet
wrocławski

Uchwała nr 29 l2OI5

Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 18 grudnia 2015 roku

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

Na podstawie art. 18 a u.11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r.o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.9,z 2014 r. poz. IB52 z
poźnzm.) Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Srodowiska Uniwersytetu
Wrocławskiego uchwala co następuje:

§1

Nadaje się panu dr Jakubowi Kierczakowi stopień doktora habilitowanego w dziedzlnie nauk
o Zienii w tym w dyscyplinie geologia .

uzasadnienie :

Habilitant we wniosku przekazanym do Centralnej Komisji jako podstawę wszczęcia
postępowania wskazał 7 powiązanych tematycznie publikacji pod wspólnym tytułem "MobilnoŚĆ
pierwiastków metalicznych związanych w żużlach hutniczych oraz popiołach dennych w
kontekście badań mineralogiczno-geochemicznych ", które jako naukowe, autorskie osią9nięcie
odpowiadajątreści art. 16 ust. 1i2 Ustawy o stopniach naukowych itytule naukowym.

Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie :

autoreferatu, wykazu opublikowanych prac stanowiących rozprawę habilitacyjną i wybranych
publikacji . Recenzenci pozytywnie ocenili tak osiągnięcia naukowe jak i aktywnoŚĆ naukową
Habilitanta wyrazając jednoznaczne stanowisko, ze Habilitant ma kwalifikacje do samodzielnej
pracy nau kowo-badawczej.

Komisja habilitacyjna potwierdziła , ze dorobek ten jest rzetelny, znaczący pod
względem merytorycznym i wpisuje się w nowoczesny nurt współczesnych badań w zakresie
mineralogii, petrologii igeochemii Środowiska . Dorobek naukowy Habilitanta ijego krajowy
jak i międzynarodowy wyraz dokumentują wysokie wskaŹniki bibliometryczne według baz"y af
Science liczba cytowań wynosi 100 - bez autocytowań-, sumaryczny impact factor 25,68, a
indeks Hirsclra jest równy 5.

W świetle obowiązującej Ustawy wysoki poziom naukowy, oryginalne i naukowo wazne
wyniki badań potwierdzają spełnienie warunków do uzyskania awansu naukowego.

Równie pozytywnie oceniona została działalnośc dydaktyczna i organizacyjna
Ha bilitanta,

§2

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia .

y Wydziału

;ław Jary

Pouczenie : Ustawa nie przewlduje odwołania .
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