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Rada Wydzińu Matematyki Stosowanej AGH zapoznała się z kompletem dokumentów
zwlązanych z powyższym postępowaniem, w tym z autoreferatem doktor Moniki Pilśniak,
recenzjami dra hab. Mariusza Grecha, dra hab. Jakuba Kozika i prof. Andrzeja Rucińskiego
oraz opinią komisj i habilitacyjnej .

Recenzenci w swoich recenzjach przedstawili opinie dotyczące zarówno
przedstawionego cyklu prac, jak i całej aktyvmości naukowej, dydaktycznej i orgarltzacyjnej

Habilitantki. Prof. Andrzej Ruciński w konklĘi swoj Ą receruji uznń, że dorobek naukowy

Kandydatki, 12 lat po doktoracie, jest całkiem przy^,Ą)oiĘ i z cńym przekonaniem stwietdzlł,
że osiqgnięcia i alrtywność naukowa dr Pilśniak spełniajq z nawiqzkq warunki określone
w (Jstawie i stanowiq mocnq podstawę do nadania jej stopnia doktora habilitowanego nauk

matematycznych. Natomiast dr hab. Mariusz Grech i dr hab. Jakub Kozik byli przeciwnego

zdania uznając,, że przedłożona rozprawa i dorobek naukowy Habilitantki nie spełniają tych
wymagań.

Zdanięm prof. Rucińskiego w dorobku naukowym Kandydatkt dominujq publikacje
w dobrych czasopismach i o sporej liczbie cytowań oraz, żę mocnq stronq Kandydatki jest
int e nsyw na w s p ółpr ac a mi ę dzynar o dow a.

Dr hab. Grech stwierdza natomiast, że prace zawarte w rozprawie bardzo płytko

traktujq każdy z tematów, którego dotykajq.Ma się wrazenie ze Habilitantka przeskakuje

z tematu na temat, każdy traktujqc powierzchownie i ronłażajqc tam tylko te problemy,



które sq relatywnie proste, a unika tych, ktore wymagajq głębszych studiów, W pracach
tych nie rozwiqzuje się zadnego głębszego problemu.

Z kolęi dr hab. Kozik uważa, że prace przedstawione jako osiqgnięcie naukowe nie
wskazujq na to, aby Habilitantka dysponowała ponadpodstawowym warsztatem
matematycznym. t...] Wszystkie dowody przedstawione w powyzszych pracach sq
elementarne, Zauważa też, że uzyskane wyniki w duzym stopniu dotyczq wariantów
istniejqcych wcześniej pojęć. Duza część prezentowanych dowodow powielą schematy
analogicznych dowodów dla oryginalnych definicji.

Biorąc pod uwagę povvyższe recenĄe oraz dyskusję na posiedzeniu w dniu 9 lutego
2017 r. komisja habilitacyjna stwierdziła, żę zaprezęntowane osiągnięcia naukowe
Wniosko dawczyni uzyskane po otrzymaniu stopnia naukowego doktora nie stanowią
znacznęgo wkładu autorki w rozwój matematyki i w zwlązku z tym przedłożyła Radzie
Wydziału Matematyki Stosowanej AGH uchwałę zawierującą negatywną opinię
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych
w dyscyplinie matematyka doktor Monice Pilśniak.

Po długiej i wnikliwej dyskusji, biorącej pod uwagę opinie recenzentów, opinię
komisji habilitacyjnej oraz wypowiedzi członków Rady, w głosowaniu tajnym Rada
wydziału Matematyki stosowanej AGH podjęła uchwałę o odmowie nadania stopnia
doktora hubilitowonego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka doktor
Monice Pilśniak.
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