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rlł. SrlnrstłWA sTAszIcA W KRAKoWIE

Wydział Metali Niezelaznych

Uchwała Rady Wydziału Meta!i Nieżelaznych nr 34l2OL7
z dnia 25 kwietnia 2Ot7 r.

o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych
w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa

dr inż. Renacie Moli

§1
Na podstawie art, 1Ba ust.11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r, nr 65, poz"

595 z późn, zm.) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia
26 września 2Ot6 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania
czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Rada Wydziału Metali Niezelaznych
Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie postanowiła nadaĆ

dr. inż. Renacie Moli
stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych

w dyscyplinie inzynieria materiałowa

§2

Działając na podstawie art. 1Ba ust,11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o
stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz, U, z
2003 r. nr 65, poz. 595 z poźn, zm,) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegołowego trybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim/ w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Komisja
Habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów zgodnie
z pismem nr BCK-VI-L-BIB7176 z dnia 9 grudnia 2Ot6r, po zapoznaniu się
z recenzjami i z autoreferatem stwierdza, ze aktywnoŚĆ naukowa oraz osiągnięcie
naukowe dr inż. Renaty Moti zatytułowane ,,Modyfikacja warstwy wierzchniej
magnezu i jego stopów" stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej
inżynieria materiałowa i wyraża pozytywną opinię w sprawie nadania dr inz. Renacie
Moli stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie
naukowej inzynieria materiałowa oraz wnioskuje do Rady Wydziału Metali
Niezelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie o nadanie
dr. inz. Renacie Moli ww. stopnia naukowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akadem ia Górniczo-H utnicza
Wydział Metali Nieżelaznych
al. A. Mickiewicza 30,30-059 Kraków
tel.: 126172042; fax:- I26t73577
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Uzasadnienie podjętej uchwały:
1. Komisja Habilitacyjna pozytywnie oceniła przedłożony przez Habilitantkę

dorobek w oparciu o wymogi ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.
20O3r. Nr 65 poz. 595 z poźn, zm,) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki
iSzkolnictwa Wyższego z dnia 1 wrzeŚnia 2att r. w sprawie kryteriów oceny
osią9nięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego
(Dz.U. 2011r, Nr 196 poz, 7165) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego z dnia 26 wrzeŚnia żOt6 r, w sprawie szczegółowego trybu
i warunków przeprowadzania czynnoŚci w przewodzie doktorskim,
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
(DZ,U. 20t6r, poz. 1586).

2, Końcowa opinia Komisji Habilitacyjnej o dorobku naukowym i aktywnoŚci
naukowej dr inż, Renaty Moli, pomimo jednej recenzji negatywnej,
po wyjaŚnieniach i dyskusji z Habilitantką jest pozytywna.

3. osiągnięcie naukowe zatytułowane ,,Modyfikacja warstwy wierzchniej magnezu
i jego stopów", na które składa się monografia, cykl 6 monotematycznych
publikacji oraz dwa patenty i pozostałe e|ementy dorobku naukowego,
a w szczególności:
o opublikowane 7 artykułów w czasopismach z listy JCR,
. autorstwo lub współautorstwo w 34 publikacjach naukowych w czasopismach

międzynarodowych lub krajowych innych niz znajdujących się w bazie JCR
oraz w jednym rozdziale monografii,

. współautorstwo w jednym zgłoszeniu patentowym i w jednym uzyskanym
patencie,

. autorstwo i współautorstwo w 2I referatach wygłoszonych na
międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych,

. 4 nagrody i wyrożnienia za działalność naukową i publikacyjną,
o wskaźniki bibliometryczne według Web of Science (sumaryczny impact factor

IF = !3,97; indeks Hirscha = 4,, liczba cytowań = 37 (bez autocytowań 1B),
wnoszą znaczny wkład HabiIitantki w rozwój dyscypliny inżynieria
materiałowa w zakresie nowoczesnych metod wytwarzania warstw
wierzchnich na magnezie i jego stopach,

4, Dorobek w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej, obejmujący
m.in. takie elementy jak:
. udział w 2 programach krajowych,
o jeden staż w krajowym ośrodku naukowym,
. promotorstwo pomocnicze w 2 doktoratach,
. prowadzenie autorskich wykładów,
r pełnienie funkcji Kierownika Laboratorium Odlewnictwa,
. członkostwo w Radzie Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn

Świętokrzyskiej,
. członkostwo w zespole

Komisji Rekrutacyjnej
do Spraw JakoŚci Kształcenia oraz

politechn iki

Wydziałowej

wskazuje, że Habilitantka cechuje
osiągnięcia w zakresie działalności
i popu laryzatorskiego.

Wyniki głosowania:
uprawnionych do głosowania 20, LB obecnych
głosów: 13 tak, 3 nie, 2 wstrzymuje się.

się istotną aktywnoŚcią naukową i posiada
organizacyjnej i dorobku dydaktycznego jak
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