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Wniosek

zdnia

16.12.2020

o przęprowadzęnt"ę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

w dziedzińę nauk medycznych i nuuk

o

ulrowiuw dyscyplinię1 nauki medyczne.

Określenięosiągnięcia naukowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia
doktora habilitowanego: Cykl powiązanych tematycznie artykułów nauko!\ych zgodnl,e z
arl. 2l9 ust. 1 pkt 2b Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyzszym pt:,,Znaczenie
uwarunkowań epigenetycznych w rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów".
Wnioskuję - na podstawie art. 2ż1 ust. 10 ustawy z dnta 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r, poz. 1668 zę zm.) - aby komisja habilitacyjna podejmowała
uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w głosowaniu ttiry.nł/jawnym*'
Zost ałem p

o

informow any,

że :

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramąch postępowania w sprawie nadąnia
stopnia doktorą habilitowanego jest Przewodniczqcy Rady Doskonałościl,{ąukowej z siedzibq w Warszowie (pl.
Defilad l, XXIV piętro, 00-90] Warszalua),

Kontqkt za pośrednictwem e-mąil, kąnceląria(.ilrdn.gov,pl , tel. 22 656 60 98 lub w siedzibie organu. Dane
osobowe będqprzetwarzanew oparciu o przesłankęwskazanqw ąrt.6 ust. ] lit. c) Rozporzqdzenia UE 2016/679 z
dnią z dnia 27 lołietnia 20l6 r. w zwi.qzku z art. 220 - 22l oraz ąrt. 232 - 240 ustawy z dnią 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nąuce, w celu przeprowadzenie postępowąnią o nądąnie stopnia doktorą
habilitowanego orąz realizacji praw i obowiqzków orąz środków odwoławczych przewidzianych. w tym
postępowaniu.
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(podpis wnioskodawcy)

' Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin wg. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia20 lvrześnia 2018 r. w sprawie
dziędzln nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin w zakręsie sauki (Dz. U. z2018 r. poz. 1818).
2 *
Niepotrzebnę skręślić,

Zil,ączniki
1.

Dane wnioskodawcy

2. Autoreferat
3.

Wykaz osiągnięć naukowych

4.Wykaz dorobku naukowego poświadczony przęz Bibliotekę Głowną Uniwersl,tetu Medycznego w
Lublinie
a. za|Ńa2006-20l0

-

przed uzyskaniem stopnia doktora

b. za|ata2011-ż020 * po uzyskaniu stopnia doktora
c. dane bibliometryczne
5. Oświadczenia współautorów prac ujętych w osiągnięciu badawczym.
6.

Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora.

7, Zęstaw dokumęntów w wersji elektronicznej (2xUSB).

l

Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin wg. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 20 września20l 8 r. ',v sprawie
dziędzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin w zakresie sztuki (Dz. U. z2Q18 r. poz. 18l8).
2 *
Niepotrzebne skreślić,
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