
WydziaB Nauk Geograficznych i Geologicznych 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
ul. Krygowskiego 10 
61-680 PoznaD 

za po[rednictwem: 

Rady DoskonaBo[ci Naukowej 
pl. Defiladi 

00-901 Warszawa 
(Palac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2401) 

Jakub Nowosad 
Instytut Geoekologii i Geoinfomacji 
WydziaB Nauk Geograficznych i Geologicznych 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
ul. Krygowskiego 10 
61-680 PoznaD 

Wniosek 

z dnia 2021-04-21 

o przeprowadzenie post�powania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk [cisBych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i [rodowisku. 

Na osi�gni�cie naukowe sktada si� cykl sze[ciu powi�zanych tematrycznie artykuBów naukowych, 
razem przedstawionych pod tytuBem "Metody analizy struktur przestrzennych i ich zastosowanie w 

badaniach geograficznych". 
Wnioskuj� - na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wy|szym 

i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) - aby komisja habilitacyjna podejmowaBa uchwaB� w sprawie 

nadania stopnia doktora habilitowanego w gBosowaniu tejnym/jawnym. 

ZostaBem poinformowany, |e: 
Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach post�powania w sprawie nadania stopnia 

doktora habilitowanego jest Przewodnicz�cy Rady DoskonaBo[ci Naukowej z siedzib� w Warszawie (pl. Defilad 1, XXIV 

pi�tro, 00-901 Warszawa). 

Kontakt za po[rednictwem e-mail: kancelaria@rdn.gov.pl, tel226566098 lub w siedzibie organu. 
Dane osobowe b�d� przetwarzane w oparciu o przesBank� wskazan� w art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporz�dzenia UE 2016/679 
z dnia z dnia 27 kwietrnia 2016 r. w zwi�zku z art. 220- 221 oraz art. 232- 240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo 

o szkolnictwie wy|szym i nauce, w celu przeprowadzenia post�powania o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz 
realizacji praw i obowi�zków oraz [rodków odwoBawczych przewidzianych w tym post�powaniu.

SzczegóBowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w post�powaniu dost�pna jest na stronie www.rdn.gov. 

pl/klauzula-informacyjna-rodo.html 

(podpis wnioskodawcy) 
ZaBaczniki: 

1. Dane wnioskodawcy. 
2. Autoreferat przedstawiajacy opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywno[ci naukowej realizowanej 

wwi�cej ni| jednej uczelni. 
3. Wykaz osi�gni�� naukowych albo artystycznych, stanowi�cych znaczny wkBad w rozwój okreslonej 

dyscypliny. 
4. Oswiadczenie wlasnego wkBadu we wspóBautorskie publikacje. 
5. O[wiadczenia wspótautorów publikacji. 
6. Kopia dokumentu potwierdzaj�cego posiadanie stopnia doktora. 



7. Cyfrowa kopia załączonych dokumentów (2 nośniki danych).
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