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Wniosek z dnia 24 lrwietnia2Dt9 r.
o przeprowadzenie postępowania

w dziedzinie

habilitaryjnego

NAUK PRAWNYCH w dyscyplinie PRAWO

1.

Imię i nazvrisko:

2.

Stopień doktora: doktor nauk prawnych w zakresie prawa konsĘ.tucyjnego

Ańur Olechno

3. TYuł osiągniecia naukowego/artystycmego:
Autorstwo monografii pt.: Ewolucja konstyturyjnych podstaw systemu rządów
Ukrainy, wyd. Temida

4.

2,

BiaĘstok 2019,

ss. 292,

Wskazanie jednostki do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego:

Rada Wydziału Prawa Uniwersytetu w BiaĘmstokuo ul. Mickiewicza 1, 15-213

BiaĘstoĘ tel. (+48 85) 732-70-6ż, fax. (+48 85) 740-60-89,

e_mail:

wp.sekr@uwb.edu.pl

5.
6.

Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie jawnym.
Przyjmuję do wiadomości, że wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany nb

stronie intemetowej Centralnej Komisji

do Spraw Stopni

i

Tytułów, zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

J&w

7.

Oświadczam, że zapoznałem się

z

klauzulą informacyjną (RODO) dotyczącą

pruetwałzania danych osobowych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tylułów
* zgodnie z Roąorządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepłyłłutych danych oraz uchylenia

dltektywy 95l46lWE (RODO) - dostępną na stronie www.ck.gov.p1

_!,* 5Z-p*
Podpis Wnioskodawcy

Zńącznlki:

1.

Informacja umożliwiająca bezpośredni kontakt z wnioskodawcą (1 strona);

2.

Odpis dyplomu doktorskiego (1 strona);

3a.

Autoreferat przedstawiający opis dorobku

i

osiągnieć naukowych sporządzony

i

osiągnieó naukowych sporządzony

w języku polskim (29 stron);

3b.
w

Autoreferat przedstawiający opis dorobku

języku angielskim (30 stron);

4. Wykaz

opublikowanych

prac

naukowy

ch oraz

informacja

o

osiągnięciach

dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki (22 stlony);

5.
6.

Oświadczenia o współautorstwie (7 stron);

Niniejszy wniosek wraz

z

zńącznikami wynienionymi w punktach 1-5 w formie

elektronicznej (2 egzemplarue pł1t cd);

7.

Egzemplarz monografii osiągnięcia naukowego (1 płyta cd).

