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Wniosek

z dnia I6.1L2020
o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
ścisĘch i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Określenie osiągnięcia naukowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego
Analiza molekularna bakteriofagowych i bakteryjnych enzymów li§cznych wykazujących
podobieństwo do euka rioĘcznych białek r ozpoznających pepĘdoglikan.
Wnioskuję - na podstawie art. 221 ust. l0 ustawy z dnia20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i
nauce (Dz. U. z2018 r. poz. 1668 ze zm.) - aby komisja habilitacyjna podejmowała uchwałę w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego w głosowaniu Ęnym/jawnymxz
Zos lalem poinform ow any, że :

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postępowania w sprawie nadąnia
stopnia doktora habilitowanego jest Przewodniczqcy Rady Doskonąłości Nąukowej z siedzibq w Warszawie (pl.
Defilad 1, XXM piętro, 00-901 Warszawa).
Kontakt za pośrednictwem e-mail: kancelaria@rdn.gov.pl , tel. 22 656 60 98 lub w siedzibie or4anu. Dane osobowe
będq przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazanqw art. 6 ust, l lit, c) Rozporzqdzenia UE 2016/679 z dnia z dnią
27 kwietnia 2016 r. w auięku z art. 220 - 22] orąz ąrt,
232 - 240 ust(My z dnia 20 lipca 20l8 roku - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, w celu
przeprowadzenie postępowąnią o nądąnie stopnia dohorą habilitowanego oraz realizacji prcnł i obowięków oraz
środków odwoławczych przewidzianych w Ęm postępowaniu.
Szczegółowa informacja na temat przetwarząnią danych osobowych w postępowąniu dostępna jest na stronie
www. rdn. gov. p l/kl auz ul a - inform acyj n ą -r o d o. htm l
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(podpis wnioskodawcy)

r Klasyfikacja dztedzin i dyscyplin wg. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia2} września 2018 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin w zakręsię sztuki (Dz. U. z2018 r. poz. 1818).
2 * Niepotzebne skreślić.



Załączniki:
Załąenik 1. PoŚwiadczona kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doKora.
Załącznik 2. Dane wnioskodawry (w języku polskim i angielskim).
Załącznik 3, Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, zvlyszczególnieniem określonych w art,2I9
ust. 1 pK. 2 Ustawy (w języku polskim iangielskim).
Załącznik4.Wykaz osiągnięć naukowych, stanowiąrych znaczny wkład w rozwój określonej dysrypliny (w języku polskim i

angielskim).
Załącznik 5. Oświadczenia współautorów prac naukowych wchodząrych w skład osiągnięcia naukowego.
Załącznik 6. Kopie opublikowanych prac naukowych wchodzących w skład osiągnięcia naukowego (Ęlko w wersji
elektronicznej).
Załącznik 7. Wersja eleKroniczna wniosku orazzałączników 1-6 na nośniku pendrive (2 egzemplarze).
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