
Uchwala Koniisji Habilitacyjncj 
zdnia 24.03.202Ir. 

povvolanej w postepowaniu vv sprawie nadania stopnia doktora habilitowancgo 
w dziedzinie nauk scislych i przyrodniczych vv dyscyplinie nauki chemiczne wszczi^tym 

na vvniosek doktora Remigiusza Marcina Bachora 

Na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
W7zszym i nauce (tekst jednolity: Dz. U . z 2020 r. poz. 85, z pozn. zm.) oraz § 17 ust. 6 
1 7 uchwaly Nr 172/2020 Senatu Uniwersytetu Wrociawskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. 
w sprawie trybu postepowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i 
doktora habilitowancgo w Uniwersylecie Wroclawskim, Komisja habilitacyjna 
powolana uchwah} Nr 80/2020 Rady Dyscypliny Naukowcj dnia 24.03.2021 uciiwala. co 
nast(;pu)e; 

Komisja Habilitacyjna po zapoznaniu sie z dokumentacjcj wniosku i recenzjami 
stwierdza. ze osifjgnic^cie naukowe zatytulowane „Modyfikacja chemiczna biomarkerihv 
molekularnych do icli aiializy inetodcf spektrometrii mas" stanowi znaczny wklad w 
rozwqj dyscypliny naukowcj nauki chemiczne i wyraza pozytywna opini^ w sprawie 
nadania stopnia doktora habilitowancgo dr. Remigiuszowi Marcinowi Btjchorowi w 
dziedzinie nauk scislych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. 

Zaljjcznik nr 1 do niniejszej uchwaly zawierajcjcy uzasadnicnie stanowi jej 
integralna cze.sc. 

§ 1 . 

§ 2 . 

Uchwala wchodzi vv zycie z dniem podj^cia. 

1. Przevvodniczacy: 
prof, dr hab. Boguslaw Buszewski 
Uniwersylel Mikolaja Kopernika w Toruniii 

2. Sekretarz: 
dr hab. Izabcla Czelusniak 
Uniwersylel Wroclawski 



Zalcjcznik nr 1 

Uzasadnicnie 

• Dokumentacja osicjgni^c naukowo-badawczych oraz dzialalnosci dydaktycznej i 
organizacyjnej dr. Remigiusza Bqchora spelnia wszystkie kryteria Ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, wymagane do przeprowadzenia 
oceny merytorycznej osi^gni^cia naukowego „ModyfikacJa chemiczna hiomarkerow 
molekularnych do ich analizy metodq spektrometrii mas". 10 powifjzanych 
tematycznie artykulow naukowych wchodzjjcych w cyki prac osicjgni^cia naukowego 
zostalo opublikowanych w czasopismach o zasiegu miedzynarodowym. Chociaz Sc) to 
prace wieloautorskie mozna jednoznacznie wyodr^bnic zadania zrealizowane b^dz 
koordynowane przez dr. Remigiusza Bcjchora a takze wskazac Jego osic)gni(jcie. 
Nowatorski charakter wynikow oraz duzy potencjai aplikacyjny stanowia powazny i 
oryginalny wklad w rozwqj badan w dziedzinie nauk .scislych i przyrodniczych, 
dyscyplinie nauki chemiczne. 

• Calkowity dorobek naukowy dr. Remigiusza Bqchora, opubiikowany w 
renomowanych czasopismach, stanowi oryginahiy wklad w rozwoj nauk 
chemicznych. 

• Pan dr Remigiusz B^chor wykazuje sie umiej^tnosciami nawi^jzywania wspoipracy z 
innymi osrodkami badawczymi w kraju i za granict}. Wspolpracuje takze ze 
srodowiskiem gospodarczym prowadzcjc dzialalnosc eksperckq dia finny 
farmaceutycznej. 

• Habilitant wykazuje wysokie kompetencje w pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie 
badan naukowych i w kierowaniu zespolem naukowym w ramach reaiizacji grantow. 

• Habilitant jest cenionym czlonkiem odpowiedniej krajowej i miedzynarodowej 
spolecznosci naukowcj, o czym swiadczEj m. in . jego recenzje artykulow w 
renomowanych czasopismach o zasiegu miedzynarodowym oraz czlonkostwo w 
Reviewer Board w dwoch renomowanych czasopismach i trzech towarzystw 
naukowych. 

• Pan dr Remigiusz Bqchor aktywnie angazuje si? vv dzialahiosc dydaktycznej na 
Wydziale Chemii U . Wr prowadzjjc m. in. autorskie wyklady i sprawuj^c opiek? nad 
mtodymi adeptami nauki. Ponadto wj'kazuje sie duzymi zdohiosciami 
organizacyjnymi. 


