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Wniosek

z dnia . ./.f:..t{... (e2../. 2......

o przeprowadzenie postgpowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

w dzie<lzinie nauk spolecznych w dyscypliniel nauki socjologiczne

OkreSlenie osi4gnigcia naukowego bgd4cego podstaw4 ubiegania sig o nadanie stopnia

doktora habilitowanego; monografia naukowa

WlasnoSd d6br intelektualnych. Prawa wlasnoSci intelektualnej w perspektywie realizmu
socjologicznego, Ksiqzka i Prasa, Warszawa 2021.

Wnioskujg - na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia20lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyasrym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 zm.) - aby komisja habilitacyjna podejmowala

uchwalg w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w glosowaniu jawnym*2

Zo s t ale m p o i rtformow any, 2e :

Admini,srratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postgpowania 'tv

sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego jest Przewodniczqcy Rady Doskonaloici Naukowej
z siedzibqw l[larszawie (pl. Defilad 1, XXIV pigtro, 00-901 ll/arszawa).

Kontakt za poirednictwem e-mail: ksqeelsLla@rdugypl, tel. 22 656 60 98 lub w siedzibie organu.

Dane osobowe bgdq przetwarzane w oparciu o przeslankg wskazanq w art. 6 ust. I lit. c)

Rozporzqdzenia UE 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnio 2016 r. w nniqzku z art. 220 - 221 orazart.
232 - 210 ustcrwy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prqwo o szkolnictwie wy2szym i nauce, w celu
przeprowadzenie postgpo,r,ania o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz realizacji praw i

' Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin wg. rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnichva
2Ui8 r. w sprarvre dziedzin nauki idyscyplin naukowych oraz dyscyplin w zakresie
r8l8).
r * Niepotrzebne skreSli6.
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obowiqzk6w oraz irodkjw odwolawczy,ch przewidzianych v, tym postgpou'qniu.

Szczegdlowa informacia na temat przetwarzania danych osobowych w postgpowaniu dostgpna jest
na stronie www.rdn. gov.pl/klauzul a-informaqfuta- rodo. htm I
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