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(nazwa i dane adresowe podmiotu habilitujryego,
wybranego do przeprowadzenia postgpowania)
za poSrednictwem:
Rady Doskonalo6ci Naukowej
pl. Defilad I
00-901 Warszawa
(Palac Kulnry i Nauki, p. XXIV, pok. 2401)
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(miejsce pracy/jednostka naukowa)
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Wnioskujg na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyLszym i nauce (Dz. U. 22018 r. poz. 1668 ze zm.) - aby komisja habilitact'na podejmowala
uchwalg w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w glosowaniu *rjryn/jawnym*:

Zos talem poinformou'a ny, 2e :

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskarych w ramach postgpowunia w
sprawie nadonla stopnia doktora habilitowanego jest Przewoclniczqcy Rady Doskonaloici Naukowej
z siedzibq u' Warszawie (pl. Defilad I, XXIV pigtro, 00-901 llarszawa).
Konlakl za polrednicwenr e-mail: lg1t"c,_1lg:ig1fur.ln.goypl , tel. 22 656 60 98lubw siedzibie organu.
Darte osobowe bpdq przetv'at=one w oparciu o pneslanlq wskazanq w art. 6 ust. I lit. c)
RozporzqdzeniaUE20l6/679zdnia:dnia27k\)ietnia2016r-wzwiqzkuzar1.220-22lorazart
232 - 240 ustawy z dnia 20 lipca )018 roku - Prawo o szkolnictwie wy2s4'm i nauce, w celu
pneprowadzenie post?powania o nadanie stopnid doktord habilitowanego oraz redlizacji praw i
obowiqzk6w oraz irodk6w odwotawczych pnewidzianych w tym postgpowariu.

Szczeg6lowa inJbrmacja na lemal przetwarzania danych osobowvch w postgpowaniu dostgpna jest

Zalqczniki'.

' Kfasyfikacja dziedzin i dyscyplin wg. rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyiszego z dnia 20 wneSnia
2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dysclplin naukowych oraz dyscyplin w zakesie sznrki (Dz. U. z 2018 r. poz.
l8l8).
2 * Niepotrzebne skeSlii.

Rada Doskonalosci Naukowej
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w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

w dyscyplinier

OkreSlenie bgdqcego podstawq ubiegania sig o nadanie stopnia

(podpis wnioskodawcy)
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