
Uchwała Nr 6/2015 

Rady Wydziału Matematyki i Informatyki 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 17 lutego 2015 r. 

  

w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego  

doktora habilitowanego dr. Tomaszowi S. Terlikowskiemu 

  

  

Na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,  

z późn. zm.), Rada Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego 

uchwala, co następuje: 

  

 § 1. Odmawia się nadania Panu dr. Tomaszowi S. Terlikowskiemu stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie informatyka. 

  

Uzasadnienie: 

  

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyznaczyła Radę Wydziału Matematyki i 

Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego  do przeprowadzenia postępowania 

habilitacyjnego dr. Tomasza S. Terlikowskiego, w dziedzinie nauk matematycznych, w 

dyscyplinie informatyka. Rada Wydziału wyznaczyła trzech członków Komisji 

habilitacyjnej w osobach: recenzent- prof. Andrzej Kisielewicz, członek komisji - dr hab. 

Krzysztof Krupiński, sekretarz - dr hab. Tomasz Jurdziński. 

 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów decyzją z dnia 4 grudnia 2014 r. powołała  

Komisję habilitacyjną w następującym składzie: 

 

Przewodniczący komisji – prof. Paweł Urzyczyn, Uniwersytet Warszawki 

Sekretarz komisji – dr hab. Tomasz Jurdziński, Uniwersytet Wrocławski 

Recenzent – prof. Marek Zaionc, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Recenzent – prof. Mikołaj Bojańczyk, Uniwersytet Warszawski 

Recenzent – prof. Andrzej Kisielewicz, Uniwersytet Wrocławski 

Członek komisji – prof. Mirosław Kutyłowski, Politechnika Wrocławska 

Członek komisji – dr hab. Krzysztof Krupiński, Uniwersytet Wrocławski. 

 



Komisja habilitacyjna, po zapoznaniu się z dokumentacją, w tym z autoreferatem dr. 

Tomasza S. Terlikowskiego oraz recenzjami sporządzonymi przez prof. M. Bojańczyka, 

prof. A. Kisielewicza, prof. M. Zaionca, zawierającymi jednoznacznie negatywne opinie, 

podjęła uchwałę zawierającą opinię w sprawie odmowy nadania stopnia doktora 

habilitowanego dr. Tomaszowi S. Terlikowskiemu. 

 

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego  po zapoznaniu się 

z  uchwałą Komisji habilitacyjnej zawierającą negatywną opinię, protokołem Komisji, 

pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego,  w tym z recenzjami, na posiedzeniu 

w dniu 17 lutego 2015 r. w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o odmowie nadania dr. 

Tomaszowi S. Terlikowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk matematycznych, w dyscyplinie informatyka. 

Rada Wydziału podziela opinię Komisji habilitacyjnej, że osiągnięcia naukowe habilitanta 

nie spełniają wymagań określonych w art. 16 Ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,  w szczególności: 

- dorobek naukowy habilitanta nie stanowi znacznego wkładu w rozwój nauk 

matematycznych w zakresie informatyki, 

- habilitant nie wykazuje się istotną aktywnością naukową. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  

Pouczenie: 

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem 

Rady Wydziału Matematyki i Informatyki w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z 

uzasadnieniem. 

  

  

 


