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Rady Naukowej Centrum onkologii - Inst1'tutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

kadencji 2016-20Ż0

z dnia 28 września2016 r'

o odmowie nadania dr n. med. Tomaszowi Walaskowi

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych

w dyscyplinie medycyna

Na podstawie art. 18 pkt Ż oruz afi.
naukowych i tytule naukowym oraz
poz. 882)
Rada Naukowa Centrum Onkologii
następuje:

18a ust. 11 ustawy z dnia 74 marca2003 r. o stopniach
o stopniach i tytule w zakresię sztuki (Dz.U. z 2016 r.

- Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie uchwala co

$1

Rada Naukowa Centrum onkologii _ Insty'tutu im. Marii Skłodowskiej-Curie odmawia

nadania dr n. med. Tomaszowi Walaskowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk

medycznych w dyscyplinie medycyna.

Uchwała wchodzi w Życie z chwilą podjęcia.
$2



Uzasadnienie:

Centralna Kornisja do Spraw Stopni iTytułów, na podstawie ar1. lB a ust. 5 rrstawy z dnia l4 marca

2003 r. o stopniach naukowych iiytule oraz stopniach irytLrle w zakresie sztLrki (Dz. U'z20l4r'poz'
1852zer'.;*dnitr l6rnaja20l6rokuporvołałakomisjęhabilitacyjnąwskładzie:
Przewodniczący - prof. dr hab. Rodlyg Ranllau'

Sekretarz - prof. dr hab. Jan I(ulpa,

Recenzent - prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski

Receuzent - prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz,
Recenzent - prof. dr lrab. Lucyna l(ępka,

Członęk - prof' dr hab. Marek Wojtrrkiewicz,
Członek - prof. dr hab. Arrdrzej Kawecki,
w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Tomasza Walaskawszczętego w dniu 1B

marca 2'016'r. w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna.

Komisja lrabilitacyjn a zapozrtała się z dokLrmerrtacją dr Tonrasza Walaska' a takŻe z recenzjami

prrygoio*unylni w Ęnl postępowanir-r - clwie recórrzje pozytywne, jedrra negatywna' W dniLr 30

.i"ip'niu Ż016 r. odblo ,ię pośi"d."nie konrisji habilitacyjnej, w ktoryln wzięło vdział 6 członkólv:

proi. Rodryg Ramlau - pizervodriczący, piof. Jan KLlpla - seliretarz' recellzenci: prof' Maria

Marurki"*lł, prof' Lucyna l(ępka, prof. Kazinrierz Roszkowski oraz członek prof' Marek

WojtLrkiewic z. Ń związkLr z licznynli obowiązkami prof. Andrzej Kawecki nie mogł uczestniczyó w

posiedzeniu l(omisji. Kornisja l-iabilitac1,jna podjęła Lrclrwałę (3 głosy ,'Za'" jeden ,,przeciw", Ż

*strry,ou3ą"e) o rókomenclowaniu Raclzió Naukorvej nadania dr Tomaszowi Walaskowi stopnia

doktora habil itowanego.

Rada Naukowa Ce1trum onkologii - Instytr'rtu itl-l. M' Skłodowskiej-Crrrię zapoznala się ze

sprawozdaniem kornisji habilitacylrrej, oraz z clokumeIltacją tlr 'rotliasza Walaska i na swoim

posiedzerriu w dr-riu 2B wrzęśnia zot6 r. po plzeprowadzeniu dyskusji' w ktorej t't-t.itl' zaztiaczono,Że

wyclana monografia Kanclydata stanowi powtórzenie wcześniej opLrblikowanych prac' eo przy

wyko.zystalliu*wieloautor.[i.L, pLrblikacji włączonych do cyklu osiągnięcia naukowego wiąze się z

kóniecznością otrzymania zgodny ocl współar'rtorów i dołączenia ośrviadczeń oraz, Że zgodnie z

przepisanli osoba Ńiegająca1ię o stopieli doktora habilitowarrego powinna wykazać się znaczącynr

wkładem w rozwój okółonej dyscypliny naukor'vej, a dzieło habilitacyjne prrblikowane w całości lrrb

w zasadniczej części, albo cykl-pL,6iiru..1i pol,viązarryclr teIlatyczllie, w tyrn przypadku monografia -

powinna rnieó znarniona oryginalności, w głosowaniu tajnym nie poparła wniosku o tladanie stopnia

na,-rkowego doktora habiliiŃanego doktorowi Tomaszowi Walaskowi (6 głosow ',za'' Itadaniem

stopnia, 16 ,,przeciw'', 4 lvstrzymLrjące).

W związkr'r z wyniltienr głosó'uaniu Racla Naukowa przystąpiła do głosowania: o odmowie na'danict

Slopnia doktora ltabilitoiallego cloktclrov,i Toma'szoyvi tr|/alaskov,i (2 l głosów ,;Za", 5 ''przeciw'', 3

nvsir'ymujące)' Zgocinie , *yniki.nl głosowatlia Rada Naukowa pod.jęła rrchwałę o odmowię nadania

stopnia doktora hab il itowane go doktorolv i Tot'naszow i Walasow i.

Pouczenie:
Na podstawie art.21 ust. i Llstawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

orui o stopniaclr i tytLrle w zaitresie sztuki, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do

Centralrrej l(omisji cls. stopni i'I'ytLlłolv za pośreclrlictwem Rady Naukowej CentrLrm orlkologii -
Insty,ttltu l,r-,. lłurii Skłodorvskiej-Curie rł,terminie jedrrego Iniesiąca od dnia doręczerlia jej Llchwały.


