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Wniosek
z &tia 10.02.2021

o przepmwa&enie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk Scislych i przyrodniczych w dyscypliniel nauki o Ziemi i Srodowisku.

Okre5lenie osiQgniecia naukowego bqdEcego podstawE ubiegania siq o nadanie stopnia
doktora habilitowanego

Na osiagniecie naukowe sklada sie cykl czterech powiQzanych tematycznie prac naukowych
Tln osiagniecia nankowego:

Wykorzystanie metod analizy krajobrazowej do pnestrzenno-czasowego modelowania
zmian rasowo-etnicznej struktury ludno,5ci

Wnioskujq - na podstawie art. 221 usl. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyitszym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zrn.) - aby komisja habilitacyjna podejmowala
uchwalq w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w glosowaniu tajnSm,/jawnym*2

Zostala m poi nformow o no, ie :
Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskonych w romach postQpowonio w sprowie nadanio
stopnio doktora hobilitowanego jest Przewodniczqcy Rady Doskonoloici Naukowej z siedzibq w Worszowie (pl.
Defilad 1, XXN piqtrc,00-901 Warszawa)-
Kontal<t zq poirednictwem e-mail: koncelqrie@rdn.qov.pl , tel- 22 656 60 98 lub w siedzibie organu- Dane
osobowe bqdq przetworzane w oporciu o przeslankq wskazonq w on. 6 ust. 1 lit. c) Rozporzqdzenia uE
201 679 z dniq z dnia 2T kwietnio 2016 r. w zwiqzku z ort. 220 - 221 oraz orL 2i2 - 24O ustawy z dnia 20 lipca
2018 toku - Prqwo o szkolnictwie wyiszym i nouce, w celu przeprowodzcnie postepowonia o nodonie stopnia
dolaoro hQbilitowanego oraz realizacji prow i obowiqzk6w oraz irodk6w odwolowizych przewidzionych w tym
postepow oni u.

Szczeg6lowo informacjo na temat przetwsrzonia danych osobowych w postQpowaniu dostqpna jest no
stronie www.rdn.gov.ol/klouzula-hformacvine-rodo.html u ^
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1 Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin wg rozporuqdzenia Ministra Nauki i Szkolnicrwa Wyzszego z dnia 20
wrze6nia 2018 r. W sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin w zakresie sztuki (Dz. U.
z 2018 r. Poz. 1818).

2 * Niepotrzebne skreslia.


