Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ulica Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Pozna«

za po±rednictwem:

Rady Doskonaªo±ci Naukowej
plac Delad 1
00-901 Warszawa
(Paªac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2401)

Konrad Jerzy Kapcia
Zakªad Teorii Materii Skondensowanej,
Instytut Spintroniki i Informacji Kwantowej,
Wydziaª Fizyki,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wniosek

z dnia 22 grudnia 2021 roku

o przeprowadzenie post¦powania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie

nauk ±cisªych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki zyczne1

Okre±lenie osi¡gni¦¢ naukowych b¦d¡cych podstaw¡ ubiegania si¦ o nadanie stopnia doktora habilitowanego:

Przemiany metal-izolator, porz¡dek ªadunkowy i efekty oddziaªywania dalszego zasi¦gu w wybranych modelach silnie skorelowanych fermionów.


Wnioskuj¦  na podstawie art.

221 ust.

10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

Prawo o

szkolnictwie wy»szym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z pó¹n. zm.)  aby komisja
habilitacyjna podejmowaªa uchwaª¦ w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w
gªosowaniu

jawnym.

Zostaªem poinformowany, »e:
- Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach post¦powania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego jest Przewodnicz¡cy
Rady Doskonaªo±ci Naukowej z siedzib¡ w Warszawie (pl. Delad 1, XXIV pi¦tro,
00-901 Warszawa). Kontakt za po±rednictwem e-mail: kancelaria@rdn.gov.pl,
tel. 22 656 60 98 lub w siedzibie organu.
- Dane osobowe b¦d¡ przetwarzane w oparciu o przesªank¦ wskazan¡ w art. 6 ust. 1
lit. c) Rozporz¡dzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zwi¡zku z art.
1 Klasykacja

dziedzin i dyscyplin wg. rozporz¡dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy»szego z dnia
20 wrze±nia 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin w zakresie sztuki
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1818).
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220  221 oraz art. 232  240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wy»szym i nauce, w celu przeprowadzenie post¦powania o nadanie stopnia
doktora habilitowanego oraz realizacji praw i obowi¡zków oraz ±rodków odwoªawczych
przewidzianych w tym post¦powaniu.
- Szczegóªowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w post¦powaniu
dost¦pna jest na stronie www.rdn.gov.pl/klauzula-informacyjna-rodo.html.
Signed by /
Podpisano przez:
Konrad Jerzy
Kapcia
Date / Data: 202112-22 11:29
Zaª¡czniki:
1. Dane wnioskodawcy.
2. Kopia dokumentu potwierdzaj¡cego posiadanie stopnia doktora  kopia odpisu dyplomu wydanego w Poznaniu dnia 17 lipca 2014 roku przez Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu (w j¦zyku polskim).
3. Autoreferat przedstawiaj¡cy szczegóªowe omówienie osi¡gni¦¢ naukowych (habilitacyjnych), opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywno±ci naukowej realizowanej w
wi¦cej ni» jednej uczelni lub instytucji naukowej, w szczególno±ci zagranicznej.
4. Wykaz osi¡gni¦¢ naukowych stanowi¡cych znaczny wkªad w rozwój okre±lonej dyscypliny.
5. O±wiadczenia wspóªautorów o ich wkªadzie oraz wkªadzie wnioskodawcy w powstanie publikacji wchodz¡cych w skªad osi¡gni¦¢ habilitacyjnych (w kolejno±ci alfabetycznej; opis wkªadu wnioskodawcy w powstanie tych publikacji jest zawarty w pkt.
4.2 Autoreferatu stanowi¡cym Zaª¡cznik nr 3).
6. Wyja±nienie przyczyny niezªo»enia o±wiadczenia jednego ze wspóªautorów.
7. Teksty publikacji wchodz¡cych w skªad osi¡gni¦¢ naukowych (w kolejno±ci chronologicznej).
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