
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH 

 

Uchwała nr 11/VI/2017 

Rady Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

 

w sprawie nadania dr. Wojciechowi Matysiakowi stopnia doktora habilitowanego nauk 

matematycznych w dyscyplinie matematyka 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 poz. 882)  Rada Wydziału 

Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej po zapoznaniu się 

z pozytywną opinią Komisji Habilitacyjnej w składzie: 

 prof. dr hab. Marek Bożejko – przewodniczący komisji 

 dr hab. inż. Anna Dembińska - sekretarz komisji 

 prof. dr hab. Michał Ryznar - recenzent 

 dr hab. Wojciech Młotkowski - recenzent 

 prof. dr hab. Piotr Śniady - recenzent 

 dr hab. Tomasz Żak - członek komisji 

 prof. dr hab. Jolanta Misiewicz - członek komisji 

nadaje dr. WOJCIECHOWI MATYSIAKOWI stopień doktora habilitowanego nauk 

matematycznych w dyscyplinie matematyka. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uzasadnienie 

Dr Wojciech Matysiak złożył w dniu 23 września 2016 r. wniosek do Centralnej Komisji ds. 

Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk 

matematycznych w dyscyplinie matematyka na podstawie rozprawy pt. „Kwantowe procesy 

Bessela” obejmującej jednotematyczny cykl trzech prac. 

Komisja Habilitacyjna w dniu 26 stycznia 2017 r. w głosowaniu jawnym jednomyślnie 

przyjęła uchwałę o nadaniu dr. Wojciechowi Matysiakowi stopnia doktora habilitowanego 

nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka. Jednocześnie Komisja jednogłośnie 

poparła wniosek o wyróżnienie rozprawy habilitacyjnej dr. Wojciecha Matysiaka, uznając ją 

za ciekawy i inspirujący projekt, zawierający wyniki koncepcyjnie trudne i wymagające 

wielkiej sprawności technicznej.  



Rada Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej po 

zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą dorobku naukowego, recenzjami i uchwałą Komisji 

Habilitacyjnej stwierdziła, że osiągnięcia naukowe dr. Wojciecha Matysiaka, zarówno 

wchodzące w skład rozprawy, jak i spoza niej, stanowią istotny wkład Habilitanta w teorię 

procesów stochastycznych oraz do analizy harmonicznej na grupach i na stożkach. 

W głosowaniu tajnym Rada Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej podjęła uchwałę o nadaniu dr. Wojciechowi Matysiakowi stopnia doktora 

habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka. 

 

 

Sekretarz Rady Wydziału MiNI                                           Dziekan Wydziału MiNI  

 

dr Konstancja Bobecka-Wesołowska             dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. PW  

 


