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Opinia na temat wniosku dr Magdaleny Rok w sprawie uzyskania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego 

„Właściwości strukturalne, termiczne i elektryczne przełączalnych 
polimerów koordynacyjnych” oraz pozostałego dorobku naukowego, pracy 

dydaktycznej i organizacyjnej 
 
Sylwetka habilitantki 

Dr Magdalena Rok jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra chemii w 2001 roku. W roku 
2006 uzyskała stopień naukowy doktora nauk chemicznych za rozprawę 
„Nieliniowy efekt dielektryczny i zjawiska krytyczne w mieszaninach 
niewodnych dotowanych jonami” wykonaną pod opieką promotora dr hab. 
Kazimierza Orzechowskiego, prof.UWr na Wydziale Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego.   

Po doktoracie, od roku 2006 była zatrudniona na stanowisku asystenta a od 
roku 2008 do chwili obecnej na stanowisku adiunkta w Zespole 
Ferroelektryków i Ciekłych Kryształów prof.dr hab. Ryszarda Jakubasa na  
Wydziale Chemii  Uniwersytetu Wrocławskiego.   

W latach 2014-2020 odbyła 11 krótkoterminowych staży podoktorskich  w 
Jülich Centre for Neutron Science JCNS (MLZ, Garching, Niemcy) w Heinz 
Maier- Leibnitz Zentrum (MLZ) oraz w Joint Institute for Nuclear Research 
(Dubna, Russia), at Frank Laboratory of Neutron Physics.  

Dorobek naukowy dr Magdaleny Rok obejmuje 34 publikacje naukowe z bazy 
JCR o sumarycznym IF=103.604, w tym po uzyskaniu stopnia doktora 30 prac.   
Indeks Hirscha według bazy Web of Science wynosi 8. Liczba cytowań 
publikacji według bazy Web of Science wynosi 201 (dane z 19.05.2021). 
 
Zainteresowania naukowe dr Magdaleny Rok dotyczą głównie chemii 
strukturalnej i inżynierii krystalicznej materiałów molekularnych opartych 
zarówno na polimerach koordynacyjnych jak i zbudowanych ze związków 
organicznych ze słabymi oddziaływaniami międzycząsteczkowymi, z 
horyzontem aplikacyjnym   w elektronice i optoelektronice.  W tej dziedzinie 
bardzo ważne są korelacje pomiędzy strukturą kryształu molekularnego a 
dynamiką tworzących go cząsteczek lub fragmentów tych cząsteczek, ze 
szczególnym uwzględnieniem wiązań wodorowych. Dr Magdalena Rok poddaje 
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wnikliwym badaniom zjawiska dynamiczne w kryształach molekularnych przede 
wszystkim z uwzględnieniem metody kwazi-elastycznego rozpraszania 
neutronów (QENS) w szerokim zakresie temperatur.  
 
Reasumując uważam, że całokształt dorobku naukowego dr Magdaleny Rok 
spełnia ustawowe wymogi formalne określone w Rozporządzeniu Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn.1 września 2011 r w sprawie kryteriów 
oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego.  
 
Ocena osiągnięcia naukowego  
„Właściwości strukturalne, termiczne i elektryczne przełączalnych 
polimerów koordynacyjnych”  

Badania naukowe dr Magdaleny Rok zawarte w osiągnięciu naukowym  
dotyczą projektowania i  syntezy polimerów koordynacyjnych, opartych na 
heksacyanidometalanach [M(CN)6]3- (M = CrIII, FeIII i CoIII), tworzących 
krystaliczne materiały molekularne o topologii podwójnego perowskitu, o 
ogólnym wzorze (A)2[KM(CN)6], gdzie pozycję A zajmuje kation organiczny.  
Takie materiały molekularne i regularnym szkielecie koordynacyjnym M-CN-
K, zawierają kationy organiczne w lukach sieci i zgodnie z klasyfikacją 
A.K.Cheetham’a (Chem.Commun., 2006, 4780) są trójwymiarowymi sieciami 
nieorganicznymi I3O0. Reorientacja polarnego gościa może wywołać 
odwracalne przełączanie  powiązanych właściwości fizycznych, na przykład 
stałej dielektrycznej, podatności magnetycznej i polaryzacji  elektrycznej  oraz 
zmiany optycznych właściwości  nieliniowych.  

Podstawę osiągnięcia naukowego dr Magdaleny Rok stanowi zbiór 8 prac, 
(H1-H8), opatrzonych moim zdaniem zbyt ogólnym tytułem, i  
opublikowanych w ciągu 4 lat (2017-2020), umieszczonych w bazie JCR o 
sumarycznym IF= 35,995. We wszystkich 8 publikacjach dr Magdalena Rok 
jest pierwszą i korespondencyjną autorką,  a w H8, najważniejszej ze zbioru  
habilitacyjnego, autorem korespondencyjnym jest również prof. dr hab. 
Mirosław Mączka. Dołączone do rozprawy oświadczenia współautorów nie 
pozostawiają wątpliwości, że habilitantka była główną realizatorką koncepcji 
badawczej.  

Zasadniczym zagadnieniem w ocenie przedstawionego materiału jest 
spójność koncepcyjna przedstawionych publikacji, ich znaczenie dla rozwoju 
dyscypliny oraz, co najważniejsze w tym przypadku, wkład własny dr 
Magdaleny Rok przy planowaniu i realizacji badań.   
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Celem badań była synteza i charakterystyka fizykochemiczna nowych 
krystalicznych materiałów funkcjonalnych typu podwójnego perowskitu 
opartych na heterometalicznych sieciach koordynacyjnych, których 
właściwości mogą być przełączane za pomocą bodźców zewnętrznych.  
Punktem wyjścia przeprowadzanych badań były syntezy monokrystalicznych 
materiałów molekularnych opartych na trójwymiarowych polimerach 
koordynacyjnych z mostkami cyanidowymi M-CN-K z udziałem  centrów 
metali 3d-elektronowych M= CrIII, FeIII i CoIII oraz kationów potasowych. 
Badane materiały tworzą grupę układów gospodarz-gość, gdzie ujemny 
ładunek gospodarza, cyanidowego szkieletu koordynacyjnego, jest równoważony 
przez gościa - polarny kation organiczny, spułapkowany w lukach sieci. 
Wprowadzonymi cząsteczkami gościa były  kationy metyloaminowe MA, 
dimetyloaminowe DMA, trimetyloaminowe TrMA, N-tlenku trimetyloaminy 
TMAO, imidazolowe IMA, oraz acetamidynowe ACE.   
Cykl 8 przedstawionych publikacji obejmuje wyniki badań dla 
przedstawionych materiałów molekularnych, których fundamentalnym celem 
była analiza ich struktury molekularnej i krystalicznej.  Analizy obejmowały 
systematyczne badania wpływu temperatury na właściwości strukturalne 
kryształów, roli cząsteczki gościa na przełączanie wartości stałej 
dielektrycznej, wpływu domieszkowania kryształu na właściwości 
fizykochemiczne kompleksów, możliwości indukowania przemiany 
ferroelektrycznej i możliwości detekcji zmiany dynamiki polarnego kationu w 
lukach szkieletu koordynacyjnego techniką nieelastycznego rozpraszania 
neutronów.  Dr Magdalena Rok szczegółowo przeanalizowała wymienione 
aspekty badanych związków.  
 
Dr Magdalena Rok zastosowała syntetyczne podejście molekularnych bloków 
budulcowych, zgodnie z którym sieci koordynacyjne mogą być racjonalnie 
zaprojektowane i otrzymane przez wyselekcjonowaną kombinację jonów 
metali, cząsteczek organicznych i kompleksów. Dr Magdalena Rok otrzymała 
w postaci monokrystalicznej 13 związków. Spośród polimerów 
koordynacyjnych z kationami metyloaminowymi      MACr, MAFe, MACo, 
prototypowe połączenie na bazie heksacyanidożelazianu(III)  zostało 
otrzymane i scharakteryzowane strukturalnie oraz fizykochemicznie 
wcześniej w literaturze (W-J. Xu et.al., Dalton Trans., 2016, 45, 4224). Dla 
połączeń DMACr i DMAFe punktem odniesienia były wcześniejsze badania 
analogu DMACo (W.Zhang et.al., JACS 2013, 135, 14, 5230). Badania nad   
TrMAFe i TrMACo zostały zainspirowane wcześniejszymi doniesieniami 
dotyczącymi TrMAFe (W-J. Xu et.al., Dalton Trans., 2016, 45, 4224).   
Natomiast polimery koordynacyjne ACECr, ACEFe i ACECo zostały zbadane w 
oparciu o poprzednie wyniki dla ACEFe (W-J.Xu et.al., Cryst.Grow Des., 2016, 
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16, 7212).  Badania nad najnowszym materiałem TMAOCo zostały oparte o 
doniesienia dotyczące analogu TMAOFe (W-J. Xu et.al.,JACS 2017, 139, 6369). 
Nowymi więc w tej grupie polimerami koordynacyjnymi, jest tylko 9 
analogów opartych na heksacyanido-chromianie(III) i -kobaltanie(III) oraz 
układy  mieszane FeCo. Natomiast w przypadku 3 materiałów z  metylowymi 
pochodnymi aminy, dr M.Rok użyła nowych metod badawczych w celu 
obserwacji zmiany dynamiki kationów w kompleksie.  
Do określenia właściwości fizykochemicznych otrzymanych materiałów 
molekularnych dr Magdalena Rok zastosowała szereg metod badawczych:  
badania strukturalne, różnicową kalorymetrię skaningową, analizę 
termograwimetryczną,  spektroskopię dielektryczną,   1H NMR,  obserwacje 
faz ferroelastycznych w świetle spolaryzowanym przy użyciu mikroskopu, 
pomiar przewodnictwa stałoprądowego,  pomiar pętli histerezy 
ferroelektrycznej, generację drugiej harmonicznej oraz pomiar 
nieelastycznego rozpraszania neutronów.  
 
Spójną koncepcją badawczą dr Magdaleny Rok było poszukiwanie zależności 
pomiędzy strukturą krystaliczną a właściwościami dielektrycznymi i 
spontaniczną polaryzacją.  
 
Dr Magdalena Rok przeprowadziła wnikliwe analizy struktur krystalicznych i 
przejść fazowych w badanych układach. Wszystkie omawiane kryształy 
ulegają, w różnych zakresach temperatur, strukturalnym przemianom 
fazowym.  Stwierdziła, że pułapkowanie kationów organicznych w lukach sieci 
powoduje odkształcenia regularnego szkieletu koordynacyjnego z mostkami 
cyanidowymi w wyniku tworzenia wiązań wodorowych pomiędzy azotem 
terminalnego liganda cyanidowego a sprotonowanym azotem kationu 
organicznego C≡N–H…N. Wraz ze wzrostem promieni jonowych gościa rośnie 
objętość klatki nieorganicznej zarówno w fazie nisko- jak i wysoko-
temperaturowej. Dopasowanie klatki do wymiarów gościa oddaje elastyczną 
charakterystykę anionowego szkieletu koordynacyjnego. Na skutek 
strukturalnych przejść fazowych następuje nieuporządkowanie kationu 
organicznego zgodnie z symetrią grupy przestrzennej. W fazie 
wysokotemperaturowej znika deformacja szkieletu koordynacyjnego z 
jednoczesnym pojawieniem się nieuporządkowania  mostków CN-.    
Kolejnym zagadnieniem analizowanym przez dr M.Rok  była dynamika 
dotycząca transformacji indukowanych w monokryształach TMAO-Co, 
wykazujących odmienną strukturę od pozostałych [H8]. W fazie 
niskotemperaturowej jednostka (K-O-H···N≡C-Co) tworzy trójwymiarowy, 
daleki od regularności, szkielet koordynacyjny z kationami TMAOH+ 
(hydroksytrimetyloamoniowymi). Po przejściu do fazy wysoko-
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temperaturowej, kryształ wykazuje strukturę kubiczną,  wiązania K-O (K-O-
H···N≡C-Co) zostają  zerwane, tworząc regularny trójwymiarowy  szkielet  
gospodarza (K-N≡C-Co), w lukach którego znajdują się nieuporządkowane 
kationy TMAO+.  
Z analizy struktur molekularnych i krystalicznych przeprowadzonych przez dr 
M.Rok wynika, że  spułapkowany w lukach szkieletu koordynacyjnego  z 
mostkami cyanidowymi kation organiczny indukuje istotne zmiany 
strukturalne oraz przemiany fazowe wraz ze zmianą temperatury.   
Dodatkowo, w przypadku materiałów mieszanych Fe/Co, wzrost stężenia 
Fe(III) w połączeniu z kationem trimetyloamoniowym TrMAFexCo1-x  
powoduje przesuwanie  temperatury przemian fazowych w kierunku niższych 
temperatur. Natomiast w przypadku kryształów z kationem imidazoliowym 
IMAFexCo1-x zaobserwowano szereg przemian fazowych, a temperatury 
niektórych z nich rosną liniowo wraz ze wzrostem stężenia Fe(III) w 
strukturze. 
Co ważniejsze, równolegle do przejść fazowych następują również skokowe 
zmiany właściwości dielektrycznych. Gwałtowne zmiany przenikalności 
elektrycznej w przejściu fazowym powiązane są ze zmianą dynamiki kationu 
w poszczególnych fazach. W fazie niskotemperaturowej ruch cząsteczki 
gościa jest zaniedbywalny, o czym mogą świadczyć niskie wartości 
przenikalności dielektrycznej. Natomiast w fazie wysokotemperaturowej 
pojawia się ruch kationu.  Ruch ten wypływa na zwiększenie wartości 
przenikalności elektrycznej. Ważną obserwacją jest fakt wysokiej trwałości 
termicznej kryształów, pozwalającej na wielokrotne odwracalne przełączanie 
pomiędzy stanami dielektrycznymi, co może być wykorzystane w 
urządzeniach elektronicznych. 
Szczegółowe badania dr M. Rok wykazały, że przedstawione krystaliczne 
heterometaliczne polimery z mostkami cyanidowymi posiadają fazy 
ferroelastyczne, niektóre z nich ulegają zaś przejściu fazowemu z fazy 
ferroelastycznej do fazy paraelastycznej. Warunkiem koniecznym wystąpienia 
przemiany ferroelastycznej jest zmiana układu krystalograficznego badanego 
układu a ponadto spełnienie relacji grupa – podgrupa, co zostało przez 
Autorkę szczegółowo przeanalizowane.  Charakterystyczną cechą badanych 
polimerów koordynacyjnych jest obecność wysokotemperaturowej fazy 
regularnej. Tworzenie domen ferroelastycznych badano w świetle 
spolaryzowanym przy użyciu mikroskopu Olympus BX53, ze stabilizacją 
temperatury przy pomocy stolika grzewczego LINKAM THM-600.  
Autorka stwierdziła, że obecność fazy ferroelastycznej może utrudniać 
orientację krystalograficzną monokryształów, która jest bardzo istotna przy 
badaniach dotyczących właściwości elektrycznych kryształów.  
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Ferroelektryczne wieloosiowe właściwości polarnego kryształu 
[(CH3)3NOH]2[KFe(CN)6] (TMAO-Fe),   zainspirowały Autorkę do otrzymania 
jego polarnego  w niskotemperaturowej fazie (II), analogu kobaltowego 
(TMAO-Co). Przeprowadzone wnikliwe badania wykazały, że TMAO-Co ulega 
jednej przemianie fazowej w stanie stałym i  wykazuje większą stabilność 
termiczną w porównaniu z analogiem Fe(III). Analiza strukturalna  analogu 
Co(III) wykazała, że wysokotemperaturowa faza (I) jest fazą 
centrosymetryczną a obserwowane przejście ma charakter  ferroelektryk-
paraelektryk.  Dr M.Rok przebadała również temperaturową zależność 
sygnału SHG i temperaturową zależności zespolonej przenikalności 
elektrycznej, a otrzymane wyniki potwierdziły istnienie zjawiska 
piezoelektryczności w fazie II.  Autorka zaobserwowała ferroelektryczną pętlę 
histerezy P-E w temperaturze pokojowej, potwierdzając tym samym istnienie 
polarnej fazy ferroelektrycznej. Porównanie pomiarów pętli dla dwóch 
zorientowanych kryształów wzdłuż polarnych osi a i c z obliczeniami DFT 
dotyczące generacji polaryzacji spontanicznej w krysztale wykazało, że w 
przypadku osi a, polarny kierunek powstaje w wyniku reorientacji kationu 
TMAO+, natomiast przesunięcie ładunku w szkielecie nieorganicznym 
generuje polaryzację wzdłuż kierunku c.  
Niewątpliwie dynamika ruchu spułapkowanych kationów w lukach szkieletu  
koordynacyjnego wpływa w sposób zasadniczy na właściwości badanych 
układów,   a zastosowana przez dr M.Rok  metoda kwazi-elastycznego 
rozpraszania neutronów (QENS, Quasi Elastic Neutron Scattering) pozwoliła 
na jej wnikliwą analizę. Spośród prezentowanych polimerów koordynacyjnych  
przebadane zostały MAFe, DMAFe, TRMAFe, ACECr, ACEFe, ACECo i DAMCr. 
Autorka zaproponowała modele, wprowadzające specyficzne rotacje 
podstawników i swobodne rotacje całych kationów w analizowanych 
układach. Ponadto, dr M.Rok potwierdziła poprawność wybranych modeli 
opisujących ruch cząsteczek   pomiarami spin-sieć T1 1H NMR w ciele stałym.  
 
Uważam, iż analiza struktur molekularnych i krystalicznych przeprowadzona  
przez dr Magdalenę Rok  dla grupy polimerów koordynacyjnych, opartych na 
heksacyanidometalanach [M(CN)6]3- (M = CrIII, FeIII i CoIII), tworzących 
krystaliczne materiały molekularne o topologii podwójnego perowskitu, o 
ogólnym wzorze (A)2[KM(CN)6], z  kationem organicznym A w lukach szkieletu 
z mostkami cyanidowymi pozwoliła jej na wyciągnięcie szeregu wniosków i 
spostrzeżeń, potencjalnie zbliżających ją do racjonalnego projektowania i 
konstrukcji nowych, oryginalnych już, związków o założonych 
funkcjonalnościach. Autorka zinterpretowała molekularne mechanizmy  
przemian fazowych dla wszystkich badanych kryształów w oparciu o  analizę 
strukturalną i  zmiany dynamiki cząsteczek na podstawie odpowiedzi 
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dielektrycznej i widm  1H NMR. Na podkreślenie zasługuje fakt zastosowania 
techniki kwazi-elastycznego rozpraszania neutronów (QENS) do określenia 
wpływu dynamiki kationu organicznego na mechanizm przemian fazowych. 
Aczkolwiek wszystkie otrzymane materiały krystaliczne są odtwórcze, 
uważam, że synteza [(CH3)3NOH]2[KCo(CN)6] (TMAO-Co) o dwuosiowych 
właściwościach polarnych z  ferroelektryczną pętlą histerezy, analizą 
strukturalną i obliczeniami teoretycznymi wnosi zauważalny wkład do 
rozwoju grupy przełączalnych polimerów koordynacyjnych o topologii 
podwójnego perowskitu.  
 
Osiągnięcie naukowe dr Magdaleny Rok formalnie spełnia kryterium 
nowości naukowej wymagane w procedurze habilitacyjnej.  
 

Inne osiągnięcia  naukowe  

Dr Magdalena Rok doskonale opanowała metodę kwazi- i nie-elastycznego 
rozpraszania neutronów w szerokim zakresie temperatur. Korzystając z tej 
wiedzy, przeanalizowała zjawiska  dynamiczne w kryształach molekularnych, 
przede wszystkim dynamikę grup metylowych w krystalicznych organicznych 
połączeniach supramolekularnych z wiązaniami wodorowymi.  
Zinterpretowała widma nieelastycznego rozpraszania neutronów (INS), 
zwłaszcza dotyczących tunelowania grup metylowych w niskich 
temperaturach i przeprowadziła korelację pomiędzy wynikami badań 
strukturalnych wybranych kryształów i ich widmami INS w niskich 
temperaturach.  

Działalność organizacyjna i dydaktyczna dr Magdaleny Rok 
Dr Magdalena Rok kierowała dotychczas 1 projektem badawczym (grant NCN 
Miniatura 2 w latach 2018-2019). Od roku 2016 brała udział w kilku 
projektach we współpracy z ZIBJ w Dubnej. Aktualnie, od 2020 r jest kieruje 
wewnętrznym projektem UWr IDUB  „Wieloosiowe ferroelektryki na bazie 
polimerów koordynacyjnych. Nowe wyzwania i perspektywy‟.   
Wzięła aktywny udział w 10 międzynarodowych i krajowych konferencjach 
naukowych po doktoracie. W latach 2014-2020 odbyła 11 
krótkoterminowych staży podoktorskich:   Jülich Centre for Neutron Science 
JCNS (MLZ, Garching, Niemcy) w Heinz Maier- Leibnitz Zentrum (MLZ) oraz w 
Joint Institute for Nuclear Research (Dubna, Russia), at Frank Laboratory of 
Neutron Physics.  
Dr M.Rok recenzowała szereg artykułów naukowych w czasopismach z bazy 
JCR:  Materials Chemistry Frontiers, Physical Chemistry Chemical, Physics, 
Dalton Transactions, i Chemical Science.  
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W 2019 r. uzyskała nagrodę Nagroda Rektora UWr za osiągnięcia w nauce za 
rok 2018. 
Dr M.Rok była promotorką pomocniczą w przewodzie doktorskim dr Marcina 
Moskwy „Wpływ dynamiki alicyklicznych amin na właściwości fizyko-
chemiczne ich hybryd organiczno-nieorganicznych” w latach 2015-2019, 
promotorką 4 prac magisterskich  i 5 licencjackich oraz opiekunką 2 prac 
magisterskich.  
Uzyskała stypendium dla mobilnych nauczycieli Erasmus+ (Department of 
Inorganic Chemistry, University of Granada, Prof. Jorge Andrés Rodríguez 
Navarro, 05.02-09.02.2018), gdzie wygłosiła  serię wykładów (8h) na temat: 
Flexible crystals of perovskite-like coordination polymers with tuneable and 
switchable organic guest. 
Była opiekunką praktyk Summer Student Practices in JINR Fields of Research, 
w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja), 07.07-
28.07.2019, studentki Alicji Fabisiak (UAM, Poznań), temat: Właściwości 
termiczne i spektroskopowe polimerów koordynacyjnych o strukturze 
podwójnego perowskitu. 
Uczestniczyła i uczestniczy w pracach na rzecz Wydziału Chemii UWr jako 
Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Przewodnicząca Wydziałowej 
Komisji Rekrutacyjnej, Przedstawicielka adiunktów w Radzie Wydziału Chemii 
UWr oraz Członkini komisji ds. jakości prac licencjackich.  
Ponadto, dr M.Rok brała udział w pracach redakcyjnych w ramach 4 
organizowanych konferencji na Wydziale Chemii UWr. 
 
Podsumowanie 
Reasumując uważam, że całokształt dokonań naukowych, dydaktycznych, 
organizacyjnych oraz współpracy międzynarodowej dr Magdaleny Rok   
spełniają ustawowe wymogi formalne określone w Rozporządzeniu Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn.1 września 2011 r w sprawie kryteriów 
oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego.  
W świetle przedstawionych dokumentów uważam, że przedstawione do 
oceny osiągnięcie naukowe „„Właściwości strukturalne, termiczne i 
elektryczne przełączalnych polimerów koordynacyjnych” będące podstawą 
wniosku dr Magdaleny Rok  w sprawie uzyskania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego w postaci cyklu 8  publikacji powstałych w ciągu 4 lat (2017-
2020),  umieszczonych w bazie JCR o sumarycznym IF= 35,995, gdzie  we 
wszystkich 8 publikacjach dr Magdalena Rok jest pierwszą i korespondencyjną 
autorką, wykazuje spójność koncepcyjną, spełnia kryterium nowości 
naukowej wymaganego w procedurze habilitacyjnej a wkład własny dr 
Magdaleny Rok  przy planowaniu i realizacji badań jest niezaprzeczalny.     
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Moim zdaniem osiągnięcie naukowe dr Magdaleny Rok spełnia wymogi 
merytoryczne ustawy z dnia 20 lipca 2018r. „Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce” (Dz. U. z 2020r. poz. 85 z późn. zm.)  upoważniające do nadania 
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w 
dyscyplinie chemia. 
 
Kraków, 19 stycznia 2022 
 

 


