
Uchwała z dnia 08.03.2022 Komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu

habilitacyjnym  wszczętym  19.05.2020  na  wniosek  dra  Jakuba  Michaliszyna

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka.

§ 1 Komisja habilitacyjna, powołana przez Radę Dyscypliny Informatyka Uniwersytetu 

Wrocławskiego w dniu 27.10.2020 i składzie zmienionym w dniu 15.12.2020, działając 

na podstawie art. 221 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce, po zapoznaniu się z recenzjami i dokumentacją wniosku, stwierdza, że aktywność

naukowa oraz osiągnięcia naukowe dra Jakuba Michaliszyna stanowią istotny wkładu w 

rozwój dyscypliny naukowej informatyka i wyraża pozytywną opinię w sprawie nadania 

drowi Jakubowi Michaliszynowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki ścisłe i

przyrodnicze w dyscyplinie informatyka, uznając spełnienie przesłanek warunkujących 

nadanie stopnia doktora habilitowanego, o których mowa w art. 219 ust. 1 wskazanej 

ustawy.

§ 2 Na niniejszą uchwałę nie przysługuje zażalenie. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 

podjęcia.

UZASADNIENIE

Wszyscy Recenzenci wysoko ocenili prace stanowiące rozprawę habilitacyjną:

Prof. Mikołaj Bojańczyk napisał:

Habilitant ma obszerny dorobek, mieszczący się w głównym nurcie informatyki 

teoretycznej, typu formal methods. […] liczne prace dobre, świadczące o dobrym 

warsztacie i ambitnym programie badawczym. […] świadectwo rozwoju Habilitanta: 

późniejsze prace mają prostsze modele, mniej twierdzeń, a dowody stają się trudniejsze 

i ciekawsze. […] popieram wniosek o nadanie dr. Michaliszynowi stopnia doktora 

habilitowanego.

Prof. Marcin Jurdziński:

Badania prowadzone przez dra Michaliszyna […] stoją na wysokim światowym poziomie, 

[…] O technicznej sprawności, szerokich zainteresowaniach, oraz ponadprzeciętnych 

zdolnościach do twórczej współpracy dr. Michaliszyna świadczą także jego liczne 

artykuły na inne tematy […] uważam że dr Michaliszyn spełnia wymagania do nadania 

stopnia dr. habilitowanego w stopniu ponadprzeciętnym. […] Z pełnym przekonaniem 

popieram wniosek o nadanie dr. Jakubowi Michaliszynowi stopnia doktora 

habilitowanego.

Dr hab. Marcin Kozik

Wniosek habilitacyjny Jakuba Michaliszyna z łatwością spełnia zwyczajowe i ustawowe 



wymagania w kategoriach Pozostałego dorobku naukowego czy Działalności 

organizacyjnej itp. Niemniej jednak najważniejszym aspektem każdego wniosku 

habilitacyjnego jest naukowa wartość osiągnięcia poddanego ocenie. Pomimo pewnych 

[…] zastrzeżeń uważam, że jakość badań prowadzonych przez habilitanta spełnia 

ustawowe wymagania stawiane habilitacjom […] Z przyjemnością rekomenduję nadanie 

dr. Jakubowi Michaliszynowi stopnia doktora habilitowanego.

Prof. Angelo Montanari

[…] the work of Jakub Michaliszyn is of high quality and it shows his abilities as 

a researcher, as it includes a significant collection of original results, which are quite 

interesting and technically complex. He has an in-depth knowledge of his research 

fields, and shows a strong mastery of logical and verification tools. […] I strongly 

support the application of Jakub Michaliszyn.

Wszyscy Recenzenci uznali też, że wkład Habilitanta w poszczególne prace był duży. 

Prace zostały zaprezentowane na bardzo dobrych konferencjach z dziedziny informatyki 

teoretycznej. Oświadczenie współautorów potwierdzają istotny wkład dra Jakuba 

Michaliszyna w przypadku każdej z prac.

Pozostali członkowie komisji zgodzili się z taką oceną działalności naukowej Habilitanta.

Również inny dorobek (organizacyjny, dydaktyczny, …) został bardzo wysoko oceniony:

Prof. M. Bojańczyk:

Habilitant ma też bardzo dobry dorobek dydaktyczny (m. in. kilka autorskich wykładów) 

oraz wyróżniający się dorobek organizacyjny.

Prof. M. Jurdziński

[…] inspirując i wychowując nowe pokolenia badaczy światowej klasy, animując krajowe 

i międzynarodowe środowisko naukowe, oraz służąc swojej uczelni i innym organizacjom

naukowym w Polsce i Europie poprzez konstruktywne uczestnictwo w ich działalności.

Dr hab. M. Kozik

Na szczególne uznanie zasługuje zaangażowanie habilitanta w promowanie matematyki 

i informatyki poza środowiskami uczelnianymi: organizacja dni otwartych, szkół 

matematycznych, etc. Dorobek organizacyjny Jakuba Michaliszyna z nawiązką wypełnia 

ustawowe i zwyczajowe wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora 

habilitowanego.

Prof A. Montanari

[…] he […] did some significant teaching and organizational activities, and participated 

in some initiatives aimed at promoting science in schools.



Recenzenci mieli uwagi krytyczne, jednak dotyczyły one mniej kluczowych kwestii 

(redakcja autoreferatu, wybór tytułu, niejednorodność tematyczna i jakościowa prac, 

itp.) i nie zmieniały ogólnej oceny dorobku naukowego.

W czasie dyskusji pozostali członkowie komisji podzielili zdanie recenzentów na temat 

rozprawy habilitacyjnej.

.............................................

prof. Sławomir Lasota,

przewodniczący komisji habilitacyjnej
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