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Uchwała nr 3/2/2022
Rady Naukowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
dr. Markowi Pietrowowi
w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
§1
Rada Naukowa Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą w
Lublinie, adres Plac Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin, dalej jako Organ, działając na
podstawie art. 178 ust. 1 pkt 1, art. 221 ust. 12, art. 178 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), dalej jako PSWiN, w
związku z art. 104 i art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), dalej jako kpa,
w związku z postanowieniami Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV - 29.16/19 Senatu UMCS z dnia 25 września 2019 r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia
doktora habilitowanego w Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie,
po zapoznaniu się z pełną dokumentacją sprawy w tym recenzjami oraz uchwałą komisji
habilitacyjnej z dnia 2 marca 2022 r. zawierającą pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia
doktora habilitowanego, nadaje dr. Markowi Pietrowowi, legitymującemu się dowodem
osobistym nr DBV794113, zamieszkałemu w Lublinie ul. Jaskółcza 13/103, dalej jako Strona,
stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki
fizyczne.
§2
Zgodnie z art. 107 § 4 kpa w związku z art. 178 ust. 3 PSWiN, mając na uwadze, że niniejsze
rozstrzygnięcie w pełni uwzględnia żądanie Strony wyrażone we wniosku o nadanie stopnia
doktora habilitowanego z dnia 17 sierpnia 2021 r., odstępuje się od uzasadnienia.
§3
Stosownie do art. 224 ust. 1 PSWiN niniejsza uchwała jest ostateczna. Stronie nie przysługuje
prawo wniesienia odwołania w administracyjnym toku instancji.
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(podpis Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu)

