
Ufu{i*,z Kod
/(;zt,""r""1
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(nazwa i dane aMesowe podmiotu habilituj4cego,
wybranego do przeprow atlzerna postgpowania)
za ooSrednictwem:
Rady DoskonaloSci Naukowej
pl. Defilad 1

00-901 Warszawa
(Palac Kultury i Nauki, p. XXfV, pok.2401)
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OkreSlenie osi4gnigcia naukowego bgd4cego podstaw4 ubiegania sig o nadanie stopnia

ury2szym i nauce (Dz. U. z 2078 r. poz. 1668 ze zm.) aby komisja habilitacyjna podejmowaia
uchwalg w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w glosowaniu tajnym/jawnym*2

ZostuIe m poi n form owany, :e ;

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postgpowania w
sprau,ie nadania stopnia doktora habilitowanego jest Przewodniczqcy Rady Doskonaloici Nattkowej
z siedzibq w Warszcwie (pl. Deflad I, XXIV pigno, 00-901 Warszawa).

Kontah za poSrednictwem e-mail: kancelaria(gt,rdn.sov.pl , tel. 22 656 60 98 lubw siedzibie organu.

Dane osobowe bgdq przetwarzane w oparciu o przeslankl wskazanq w art. 6 ust. I lit. c)

Rozporzqdzenia UE 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zwiqzku z art. 220 - 221 orazart.

232 - 240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyiszym i nauce, w celu

przeprowadzenie postgpowania o nadanie stopnia dohora habilitowanego oraz realizacji praw i
obowiqzkow oraz Srodkow odwolcr,wczych przewidzianych w tym postgpowaniu.

Szczeg|lowa informacja na temat przetw,urzania danych osobowych w postgpowanin dostgpna jest

na stronie 
^ /1lLPtzzT

(il;t' ;;srooa*cy;
Zal4cznlki:

I Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin wg. rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 20 wrzeinia

2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin w zakresie sztuki (Dz. U. z 2018 r. poz.

r818).
2 * Niepotrzebne skre5lii.



l. Dare wnioskodawcy
2. Kopa dokunentu potwierdzajQ€gc nadanie stopnia doktwa
3. Autorcferal
4. lvykaz opublikcwanych prac naukowych lub fwdrczych pac zawodowych oraz

informacje o osiqgnigciach dydaktycznych, wsplpacy naukowej" staiach i popularyzacji
nauki.

5. Kopie pnrbtikacji wchde4ce w sklad osi4gniqcia naukowego.


		2021-08-03T13:30:25+0200
	Vladimir  Korzh; Starszy badacz b3a6cb7119497e0c1922872689140256bddd32e0




