Białystok, dnia 25 czerwca 2012 r.
dr Mariusz Popławski
adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego
Wydział Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Sekcja I Nauk Humanistycznych
i Społecznych
Plac Defilad l
00-901 Warszawa

Wniosek o wszczęcie postępowania

habilitacyjnego

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 z późno zm.) zwracam się z
wnioskiem o wszczęcie postępowania habilitacyjnego w obszarze nauk społecznych w
dziedzinie nauk prawnych w zakresie dyscypliny naukowej: prawo, wskazując Radę
Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok, tel. (+48
85) 745-71-46, fax: fax. (+48 85) 740-60-89, email: wp-sekr@uwb.edu.pl) jako jednostkę
organizacyjną posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w
dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa.
W załączeniu przedstawiam dokumenty określone w § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i
warunków przeprowadzenia
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 Komisja do Spraw Stopni i Tytułów,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

z wyrazami szacunku
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załączniki:
l) poświadczona kopia odpisu dyplomu doktorskiego;
2) autoreferat przedstawiający dorobek w języku polskim;
3) autoreferat przedstawiający dorobek naukowy w języku angielskim;
4) wykaz publikacji wraz z informacją o moim indywidualnym wkładzie w opracowaniu prac
zbiorowych sporządzony w języku polskim;
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5) wykaz publikacji wraz z informacją o moim indywidualnym wkładzie w opracowaniu prac
zbiorowych sporządzony w języku angielskim;
6) oświadczenia współautorów prac zbiorowych o indywidualnym wkładzie każdego z nich w
ich powstaniu;
7) informacja o dorobku dydaktycznym, popularyzatorskim oraz współpracy
międzynarodowej;
8) dane umożliwiające bezpośredni kontakt z wnioskodawacą;
9) wniosek i załączniki w formie elektronicznej (CD-R).
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