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Wniosek

z dnia 5.07.202t
o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk

ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych
Określenie osiągnięcia naukowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego
Efektywne Hamiltoniany wibracyjno-rotacyjne uwzględniające sprzężenia inwersyjno - torsyjne
dla cząsteczek wykonujących drgania o dużej ampIitudzie oraz ich wykorzystanie w analizie silnie
zaburzonych widm o wysokiej rozdzielczości w podczerwieni

Zostałe m poi nformowany, że :

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postępowania w sprawie nadania stopnia
doktora habilitowanego jest Przewodniczqcy Rady Doskonałości Naukowej z siedzibq w Warszawie (pl. Defilad 1, XX|V
piętro, 00-901 W a rsza wa ).
Kontakt za pośrednictwem e-mail: kancelaria@rdn.gov.pl , tel, 22 656 60 98 lub w siedzibie organu. Dane osobowe będq
przetwarzanewoparciuoprzesłankęwskazanqwart.6ust. 1lit.c) RozporzqdzeniaUE2016/679zdniazdnia27
kwietnia 2016 r. w zwiqzku z art. 220 - 227 oraz art.
232 - 240 ustawy z dnia 20 lipca 2078 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu
przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz realizacji praw i obowiqzków oraz

środków odwoławczych przewidzianych w tym postępowaniu.
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1. Załącznik nr 1- Dane Wnioskodawcy

ż. ZaIączniknr 2- Potwierdzona kopia dyplomu doktora nauk chemicznych

3. Załącznik nr 3 - Autoreferat w języku polskim (Zał. 3A) i angielskim (Zał. 3B)

4, Załączniknr 4- Wykaz osiągnięć naukowych'albo artystycznych, stanowiących znaczny

wkład w rozwój określonej dyscypliny

5. Zalącznik nr 5 - Publikacje stanowiące osiągnięcie naukowe

6. Zalącznik nr 6 -Oświadczenia współautorów

7. Załącznik nr 7 , Skany certyfikatów, dyplomów itp.

8. Załącznik nr 8 - Pełna dokumentacja w wersji elektronicznej (ż egzemplarze)


