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00-901 Warszawa

Wniosek
z dnia 25.09.2014 roku
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w obszarze Nauki Przyrodnicze
w dziedzinie Nauki o Ziemi
w dyscyplinie Geologia
1.

Imię i Nazwisko: Sławomira Pusz

2.

Stopień doktora/kwalifikacje l stopnia:
Doktor Nauk o Ziemi, uzyskany 17.05.1993 roku
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

3.

Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego:
Jako osiągnięcie naukowe wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz. U. Nr 65, póz. 595 ze zm.) przedstawiam cykl publikacji jednotematycznych, zatytułowany:
„Parametry refleksyjnosci jako narzędzie oceny mikrostruktury węgli i materiałów węglowych"

4.

Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego:
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza,
Al. Mickiewicza 30, 30-539 Kraków

5.

Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie jawnym.

6.

Przyjmuję do wiadomości, że wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie
internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

podpis Wnioskodawcy

Załączniki do Wniosku
1.

Odpis dyplomu nadania stopnia doktora

2.

Autoreferat w języku polskim i angielskim

3.

Spis i kopie wybranych artykułów stanowiących osiągnięcie naukowe

4.

Oświadczenia współautorów określające ich indywidualny wkład w powstanie poszczególnych
publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe

5.

Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja
0 osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki w języku polskim
1 angielskim

6.

Nośniki elektroniczne: dwie płytki CD zawierające całość dokumentacji

7.

Dane telefoniczno-adresowe do kontaktu

Wniosek oraz Załączniki sporządzono zgodnie z kryteriami określonymi ogólnie i szczegółowo w następujących aktach
prawnych i przepisach wykonawczych: Ustawa z dn. 14.03.2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, póz. 595, z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie MNiSW
z dn. 22.09.2011 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach
doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204,
póz. 1200), Rozporządzenie MNiSW z dn. 1.09.2011 w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się
o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, póz.1165), Notatka dotycząca postępowania
habilitacyjnego (nowego), Komunikat CK Nr 5/2011, Komunikat CK Nr 6/2011,
Komunikat CK Nr 2/2012, Komunikat CK Nr 3/2012.

