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WNIOSEK
O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO
Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.)
wnoszę o wszczęcie postępowania habilitacyjnego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie
nauk prawnych w zakresie dyscypliny prawo, wskazując Radę Wydziału Prawa Uniwersytetu
w Białymstoku (ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok, tel. 85 732 70 62, fax 85 740 60 89, email: wp-sekr@uwb.edu.pl) jako jednostkę organizacyjną posiadającą uprawnienie do
nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa.
W załączeniu przesyłam dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego
trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200).
Jednocześnie wnoszę o przeprowadzenie głosowania w komisji habilitacyjnej w trybie
jawnym. Przyjmuję także do wiadomości, że wniosek wraz z autoreferatem zostanie
opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Z poważaniem
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Załączniki:
1/ poświadczona kopia odpisu dyplomu doktorskiego,
2/ autoreferat przedstawiający dorobek naukowy w języku polskim,
3/ autoreferat przedstawiający dorobek naukowy w języku angielskim,
4/ wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych - w języku
polskim,
5/ wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych - w języku
angielskim,
6/ oświadczenia współautorów prac o indywidualnym wkładzie każdego z nich w ich
powstanie,
7/ informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i działalności
popularyzującej naukę - w języku polskim,
7/ dane umożliwiające bezpośredni kontakt z wnioskodawcą,
8/ wniosek i załączniki w formie elektronicznej (CD-R).
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