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Nauki Polsk iej Akademii
auk
im. Ludw ika i Aleksandra
Birkenrnajeró«
ul. I 0\\) Ś'v\ iat 72, 00-330 Warszaw a
(nazwa i dane adresowe
podmiotu
habilitującego,
wybranego
do przeprowadzenia
postępowania)
za pośrednictwem:
Rady Doskonałości
Naukowej
pl. Defilad I
00-901 Warszawa
(Pałac Kultur)
auk i, p. XXIV. pok. 2 ..WI)

Krzysztof Kopociński
105. Kresowy Szpital Wojskowy

z Przychodnią

SPZOZ w Żarach

Wniosek
z dnia 30.\ 1.2020
o przeprowadzenie postępowania
humanistycznych
w dyscyplinie
Określenie osiągnięcia
habi I itowancgo
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Wnioskuję
- na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictw ie
\\ yższ., m i nauce (Dz. U. z 20 18 r. poz. 1668 Le zrn.) - aby kom isja habi Iiiacyj na podcj mow a la
uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
w glosowaniu
ta.iR)'m-Ijawnym*\
I • ~'dl'pOIf/t.'blll..' S\..Ił':'1ltć

Zostałein poinforntowanv. że:
Administratorem II' odniesieniu do danych osobowych pozyskanych II' rantach postępowania II' sprawie
nadanic stopnia doktora habilitowanego jest Przewodniczqcv
Rady Doskonaloset Naukowej z siedziba II'
lI'ors::'CIII'ie(pt. Defilad I, ,'()(I V piętro. 00- 90 / Warszawa).
Kontakt ::'0 posrednictwem
e-mail: kuncelorio@rdll.g(wpl,
tel. 2] 656 60 98 lub II' siedzibie organu. Dane
osobowe będi) przetwarzane II' oparciu
o przeslanke wskazane II' art. 6 ust. / IiI. c) Rozporzqdzenia UE
]0/6/679::. dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. IV zwiqzku z arf. 220 - 221 ora: art,
232 - 2-10 ustawy: dnia 20 lipca 20/8 roku - Prawo o szkolnictwie
11)'::S::'ylll
i na lice, II' celu
przeprowadzenie
postępowania
o nadanie stopnia doktora habilitowanego
ora: realizacji p1'01t' i
OhOll'iL;::.k<JII' ora: srodkow odwolawczvch przewidziauvch II' Iylll POSIIi/}(}II'unil/.
S::c::C'gól(}\\'(Jinfonnacja
110 leli/ul przetwarzania
dauvch O.I'O/JOII'.l'cl, II' postępowaniu dostepuajest 170
11/i" 1I 'I II I'.}'( III.go \'.p! ki (II c IIILI-infortuc IC.\)IIO-rodo. ht nrl
\ I}'(
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Zalączniki:
l,
Dane kontaktowe
')
Odpis dyplomu doktora nauk medycznych
J,
Autoreferat vvjęzyku polskim i angielskim
--l, \\'~ J,.a; osiagnieć naukowych
plik z fotografiami projektów graficznych
:)
OŚ\\ iadczenie o wspólautorsr« ie osiągnięcia
naukowego. będącego
podsmwą postępowania
6,
Zapis elektron iczny wn iosku i La łaczn ików na (1\\ óch nośn i "ach t) pu pcndri \ e
>

habilitacyjnego

