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Uchwała Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN 
nr 12/IV20, z dnia 29 kwietnia 2020 r 

Rada Naukowa Instytutu Matematycznego PAN, w tajnym głosowaniu internetowym 
przeprowadzonym w dniach 23-29 kwietnia, poprzedzonym sesją Rady Naukowej 
przeprowadzoną za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniu 23 kwietnia, 
jednomyślnie 37 głosami za przyjęła uchwałę: 

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN 
nr 12/IV20, z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie nadania dr. Tomaszowi Kochankowi 
stopnia doktora habilitowanego 

Na podstawie art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - przepisy wprowadzające ustawę - 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 18 i 18a ust. 11 ustawy z 
dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule 
w zakresie sztuki Rada Naukowa Instytutu Matematycznego PAN nadała dr. Tomaszowi 
Kochankowi stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie 
matematyki. 

Uzasadnienie 

W dniu 30 kwietnia 2019 r. zostało wszczęte postępowanie habilitacyjne dr. Tomasza 
Kochanka w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie matematyka, na podstawie 

osiągnięcia naukowego pt.: ,,Problem trzech przestrzeni i metody pozaskończone 
w geometrii przestrzeni Banacha". 
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów na posiedzeniu w dn. 1 O października 2019 r. powołała 
komisję habilitacyjną w składzie: 
1. przewodniczący komisji - prof. Piotr Zakrzewski
2. sekretarz komisji - prof. Adam Skalski
3. recenzent - prof. Jan Stochel
4. recenzent - prof. Jerzy Kąkol
5. recenzent - prof. Gilles Lancien
6. członek komisji - dr hab. Piotr Niemiec
7. członek komisji - prof. Przemysław Wojtaszczyk
Komisja zebrała się w pełnym składzie, na telekonferencji w dniu 20 lutego 2020 r. Po
zapoznaniu się z recenzjami oraz po dyskusji komisja uchwaliła pozytywną opinię o dorobku i
aktywności naukowej dr. Tomasza Kochanka. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 7 głosami
za, Komisja rekomenduje Radzie Naukowej Instytutu Matematycznego PAN nadanie stopnia
doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie matematyki dr. Tomaszowi
Kochankowi.

Rada Naukowa głosowała nad Uchwałą po zapoznaniu się z opinią komisji habilitacyjnej, 
dokumentacją dotyczącą dorobku naukowego oraz recenzjami. 

Liczba członków Rady Naukowej IM PAN uprawnionych do głosowania -47. 
W głosowaniu udział wzięło 37 członków Rady Naukowej IM PAN. 
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