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Centralna Komisja
do Spraw Stopni i Tytułów

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego
doktora habilitowanego w zakresie:
obszar wiedzy: nauki ścisłe
dziedzina: nauki chemiczne
dyscyplina: chemia
Jako jednostkę organizacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego wskazuję
jednostkę macierzystą: Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Oświadczam, że nie zamierzam korzystać z prawa do przeprowadzenia przez komisję
habilitacyjną głosowania w trybie tajnym. Wyrażam zgodę na upublicznienie wniosku oraz
autoreferatu na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
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Załączniki:
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Potwierdzony odpis dyplomu doktorskiego (Załącznik 1)
Autoreferat – w języku polskim (Załącznik 2) i angielskim (Enclosure 2)
Kopie prac naukowych stanowiących jednotematyczny cykl publikacji wraz z oświadczeniami
współautorów (Załącznik 3)
Wykaz wszystkich opublikowanych prac naukowych – w języku polskim (Załącznik 4) i angielskim
(Enclosure 4)
Wykaz komunikatów naukowych – w języku polskim (Załącznik 5) i angielskim (Enclosure 5)
Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski, organizacyjny oraz współpraca międzynarodowa – w języku
polskim (Załącznik 6) i angielskim (Enclosure 6)
Dane kontaktowe i personalne (Załącznik 7)
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