UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
ALEJE RACŁAWICKIE 1,20_059 LUBLIN

(nazwa i dane adresowe podmiotu habilitującego,
wybranego do przeprowadzenia postępowania)
za pośrednictwem:

Rady DoskonałościNaukowej
pl. Defilad 1
00-90l Warszawa
(Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2401)

MICHAŁ BORYS

(imię i nazwisko wnioskodawcy)
II KLINIKA AI\ESTEZJOLOGII i INTENSYWNEJ TERAPII
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w LUBLINIE,
Ul. sTAsZIcA 16,20-081 LUBLIN
(miej sce pracy/jednostka naukowa)

Wniosek

zdnia16.12.2020
o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk medycznych i nauk o zdrowiu.....w dyscypliniel

nauki medyczne
Określenie osiągnięcia naukowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego
,rWpływ znieczulenia regionalnego na leczenie bólu pooperaryjnego ostrego i przetrwałego."
Wnioskuję - na podstawie art. 22l ust.l0 ustawy z dnia}O lipca 20l8 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z20I8 t. poz. 1668 ze zm.) - aby komisja habilitacyjna podejmowała
uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w głosowaniu tajnym/jawnym*z

Zos tałem p o informow any, że :

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postępowania w
sprawie nadania stopnia dohora habilitowanego jest Przewodniczqcy Rady DoskonałościNaukowej z
siedzibqw Warszawie (pl. Defilad I, XilV piętro, 00-901 Warszawa). ,.,
Kontah za pośredntctwem e-mail: kancelaria@rdn,gov.pl , tel. 22 656 60 98 lub w siedzibie organu.
Dane osobowe będq przetwarzone w oparciu o przesłankę wslrazanq w art. 6 ust. l lit. c)
Rozporzqdzenia UE 20I6/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zwięku z art. 220 - 221 oru art.
232 - 240 ustawy z dłlia 20 ]ipcą 20J8 roku - Prawo o szkolnictwie vlyższym i nauce, w celu
przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia dohora hąbilitowanego olaz realizacji praw i
ob ow

iqzków oraz środków odw oławczyc h przew idzianyc h w Ęm post ępow aniu.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzanią danych osobowychw postępowaniu dostępna jest na
s tronie www. rdn. gov. pl/kl auzul a- informacyj na-rodo. html
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załaczniki:

1.

Dane wnioskodawcy

ż. Autoreferat

3.
4.

5.
6,
7.
8.

Wykaz osiągnięć naukowych
Wykaz publikacji naukowych wydany przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego

w Lublinie
Kopia dyplomu nadania tytułu doktora nauk medycznych
Kopia dyplomu uzyskania tytutu specjalisty w dziedzinie anestezjologia i intensywna
terapia
Kopia dyplomu ,, European Diploma in Anaesthesiology and lntensive Care" wydanego
przez European Society of Anaesthesiology
Kopia dyplomu studiów podyplomowych,,Elementy metodologii badań empirycznych w
medycynie i zastosowania statystykiw badaniach biomedycznych" wydanego przez

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
9. Kopia dyplomu studiów podyplomowych,,Medycyna bólu" - Medyczne Centrum
Kształcenia Podyplomowego wraz Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego
10. Kopia świadectwa ukończenia ,,Kursu przeszkolenia kadr rezerwy oficerów z przydziałem
mobilizacyjnym do objęcia stanowisk szczególnych", w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk
Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszkiwe Wroclawiu oraz mianowania na stopnie
podporucznika i porucznika wraz z uzyskaniem poświadczeniabezpieczeństwa
11. Kopie publikacji naukowych

Klasyfikacja dńedzn i Ąscyplin wg,rozporządzenia MinistraNaŃi i Szkolnictwa Wyższego zdniaZ0
września2018 r. w sprawie dziedzinnauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin w zakresie sztuki (Dz. U. z
20l8 r. poz. l8l8).
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2 * Niepotrrebne skreślić.

