
Załącznik Nr 22 
do Komunikatu 
z dnia 13 października 2020 r. 

Uchwała 
Komisji Habilitacyjnej  

z dnia 18.02.2022 r. 

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

Na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym            

i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 6 i 7 uchwały           

Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu 

postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego             

w Uniwersytecie Wrocławskim, Komisja habilitacyjna powołana uchwałą Nr 95/2021 Rady 

Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne z dnia 09.11.2021 uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Komisja Habilitacyjna po zapoznaniu się z dorobkiem Habilitantki i recenzjami 

stwierdza, że osiągnięcie naukowe pt: „Właściwości strukturalne, termiczne i elektryczne 

przełączalnych polimerów koordynacyjnych” stanowi znaczny wkład w rozwój dyscypliny 

naukowej nauki chemiczne i wyraża pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego Pani dr Magdalenie Rok w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych                                

w dyscyplinie nauki chemiczne. 

 

Uzasadnienie: 

Osiągnięcie naukowe pt: „Właściwości strukturalne, termiczne i elektryczne przełączalnych 

polimerów koordynacyjnych” zawarte w cyklu ośmiu monotematycznych, wieloautorskich 

publikacji obejmowało wyznaczenie właściwości strukturalnych i elektrycznych nowoczesnych 

materiałów – hybryd organiczno-nieorganicznych o topologii podwójnego perowskitu. Istotną 

częścią tego osiągnięcia była synteza układów o dwuosiowych właściwościach polarnych                 

z ferroelektryczną pętlą histerezy, oraz przeprowadzenie ich analizy strukturalnej i obliczeń 

teoretycznych. Badania wchodzące w zakres osiągnięcia naukowego Habilitantka realizowała 

również w uczelniach zagranicznych. Członkowie Komisji podkreślają, że zaprezentowane 

osiągnięcie naukowe stanowi znaczący wkład w rozwój dyscypliny nauki chemiczne,                              

w szczególności w rozwój hybrydowych materiałów dielektrycznych oraz ferroelektrycznych              

i spełnia wymagania art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo                                 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) wraz z uzupełnieniami. Publikacje 

wchodzące w zakres rzeczonego osiągnięcia naukowego ukazały się w prestiżowych 

czasopismach o zasięgu międzynarodowym w latach 2017-2020, a całkowity współczynnik 

wpływu Impact Factor wynosi 35,995, co daje wysoki średni IF równy 4,5/publikację. Całkowity 

dorobek naukowy charakteryzuje się wysokim poziomem merytorycznym. Habilitantka 

upowszechnia swoje wyniki badań uczestnicząc w konferencjach krajowych                                                

i międzynarodowych. W swoich badaniach Kandydatka stosuje szereg różnorodnych metod 

badawczych co znacznie zwiększa wartość uzyskanych wyników. Pozostały dorobek naukowy                   

i dodatkowo przedstawiona działalność dydaktyczna, organizacyjna, spełniają wymogi 

wynikające z obowiązujących aktów prawnych. Powyższe fakty uzasadniają nadanie                              

dr Magdalenie Rok stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, 

w dyscyplinie nauki chemiczne. 

 



§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Komisja Habiltacyjna 

1 prof. dr hab. Iwona Łakomska  -  przewodnicząca 
2 prof. dr hab. Barbara Sieklucka - recenzentka 
3 prof. dr hab. Krystian Roleder -     recenzent 
4 prof. dr hab. Janusz Szklarzewicz - recenzent 
5 prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski - recenzent 
6 prof. dr hab. Piotr Smoleński - członek 

7 dr hab. Remigiusz Bąchor  -sekretarz 
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