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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1, 6I-712 Poznai

(nazwa i dane adresowe podmiotu habilitujqcego, wybranego do
pr zepr ow adzenia postgpowania)
za po3rednictwem:
Rady DoskonaloSci Naukowej
pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

(Palac Kultury i Nauki, p. XXN, pok.24O1)

. ..Tomasz Falkowski

(imig i nazwisko wnioskodawcy)

...Uniwersytet im. Adama Mickiewioza w Poznaniu, Wydzial Historii...
(miejsce pracyljednostka naukowa)

Wniosek

z dnia..18 wrzeSnia 2020 roku.... o przeprowadzenie
postgpowania w sprawie nadania stopnia doktora

habilitowanego w dziedzinie...nauk humanistycznych

Oke6lenie osi4gnigcia naukowego bgdqcego podstaw4 ubiegania sig o nadanie stopnia doktora
habilitowanego

Monografia naukowa: Dyskurs historii nauki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznan 2020, ss.

280.

ISBN 978-83-232-3628-3 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-232-3629-0 GDF)

Wnioskujg - na podstawie art.221ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictrvie wy2szym
i nauce (Dz. U.22018 r. poz. 1668 ze zm.) - aby komisja habilitacyjna podejmowala uchwalg w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego w glosowaniu t*jnyn/jawnym*r

Zos ta len po i nJb r no wa nv, )e :
Adninisratorem w odniesieniLt do da lch osoboi,ych poz$kan),ch w ra,nach postgpo\|ania A' spra\|ie nadania slopnia dokloru
habiltowaiego jest Prze\od,ticzqc! Rady Doskonaloici Narkowej z sie.lzibq w Varszav'ie (pl. DeJilad l, )JIt/ pi?ho, 00-901
W'arszayla).

Kontakt za polndnictwen e-nail: kswslsrkr.ai:d!42w1, tel. 22 656 60 98 lub w siedzibie orgdnu.

Da e osobowe bedq przedtetzane w oparciu o pj2eslanlq wskazanq vl arl. 6 us !. J lit. c ) Rozporzqdzenia UE 20 I 6/679 z dnia z dnia 27
ladelnia2016rwzwitlzkuzart,220-221 otazart.232-240usla !zdnia20lipca2018toku-Pra'ooszkohlicnievybzy i nauce,
v cefu przeprowadzenie postepo$unit o nada ie stopnia dokloru habililowanego orat reslizacji pruw i oboteiqzkd\, oraz irodkir,'/
odwolawc4'ch pnewidzian),ch w tvm pos tepor'attit.

t * Niepotrzebne skreSlic.



Szaeg6lowa b{ornacja ,ta temat przetwotzdnia danych otoborych w po,ttepowanfu dostepnd jest na str/nie wr6t 4ln.g6!4llddu-ula-
i'Vbnnaq!,n"mtn.htnt

Qno*..T.J!"-J,L"
(podpis wnioskodawcy)

Zal}pznil<t:

1 ,Dane wnioskodawcy,
2. Potwierdzona kopia dyplomu doktorskiego.
3. Autoreferat.

4. Wykaz osiqgnigd naukowyoh.
5,Kopia dokumentu potwierdzaj4cego pobyt badawozy w Paryilu (Centre Alexandre Koyr6,

Centre documontaire du CAPHES) w okresie 0l .09-30.10.2015.
6.Kopia dokumentu potwier&aj4cego pobyt badawczy w Paryzu @ibliothdque nationale de

France) w okresie I 2.09-22.09.2016.
i .Zaiiwiadczenie o cztronkostwie w grancie SONATA BIS 4 NCN ,,Urz4dzanie uniwersletu -

dyskursylvny obraz wsp6lczesnej reformy szkolnictwa wyZszego w Polsce".

S.Kopie ww. dokument6w zapisanych na informatycznym nodniku danych Q eg.).
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