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Wniosek

z dnia.. . . . ..1 5..9t 29.?.r.

o przeprowadzenie postgpowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

w d2ied2inie............... ..p.2tUki...... w dyscyplinier
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OkreSlenie osiqgnigcia naukowego bgdEcego podstawq ubiegania sig o nadanie stopnia
doktora habilitowantro 

plyru cD ,,piesni XX wieku,, ARSo-cD-170

Wnioskujg - na podstawie art. 221 ust.l0 ustawy z dnia20lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wy1szym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) - aby komisja habilitacyjna podejmowala
uchwalg w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w glosowaniu tajnym/jawnym*2

Zo s tal em p o info tm ow any, 2 e :
Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postgpowania w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego jest Przewodniczqcy Rady Doskonaloici Naukowej z siedzibq w
Warszawie (pl. Defilad 1, XXIV pigtro, 00-901 lilarszawa).

Kontakt za poirednictvvem e-mail: kancelaria@rdn.sov.pl , 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 dniaz dnia 27 huietnia 2016 r. w zwiqzku z art. 220 - 221 oraz art. 232 - 240 ustawy z dnia 20
lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyiszym i nauce, w celu przeprowadzenie postgpowania o nadanie
stopnia'doktora habilitowanego oraz realizacji praw i obowiqzkfw oraz irodkfw 'odwolawczych

przewidzianych w tym postgpowaniu.
Szczegdlowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w postgpowaniu dostgpna jest na stronie
tt vvw. r dn. gov. p l/ klauzul a - in_fomacin a- r o do. html

l. Dane wnioskodawcy
2. Kopia dokumentu potwierdzaj4cego posiadanie

stopnia doktora
3. Autoreferat
4.Wykaz osi4gnig6 naukowych i artystycznych
5. Dwie ptyty CD ,,PieSni XX wieku"

,/,liA/,s[r,
(podpis wnioskodawc

ZalEcznlki:
6. Dwa noSniki danych ,,pendrive" z kopi4 dokumentac.ji

' Klasyfikacja dziedzini dyscyplin wg. rozporzqdzetiaMinistra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia20 wrzesnia
2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dysclplin naukowych oraz dyscyplin w zakresie sztuki (Dz. U.22018 r.poz.
1818).
2 x Niepotrzebne skre6li6.


