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| PIE oo za posrednictwem: 
[Pataca x” 2 . wg Rady Doskonalosci Naukowej 
Jagwa komérk or Gatider yt i 184 - ee pl. Defilad 1 

/ 25. GS __|| 00-901 Warszawa 

[2 | (Patac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2401) 
[ Rada Doskonalosei Naukowej 

Artur Kisiolek ara Warszawa, pt. Defilad 1 
(imie i nazwisko wnioskodawcy) | *WPLYNEO ee 

Wielkopolska Wyzsza Szkota Spoteczno-Ekonomiczna w Srodzie Wlkp. 
os é 09 12, 297 

(miejsce pracy/jednostka naukowa) 
|Znak sprawy: oe | 

Whiosek ee 
odpis Zal, | 

z dnia 09.12.2021 & arn *   

0 przeprowadzenie postepowania w sprawie nadania stopnia_doktora_habilitowanego 
  

w dziedzinie nauk spotecznych w dyscyplinie! nauk o zarzadzaniu i jakosci. 
    

Okreslenie osiagniecia naukowego bedacego podstawg ubiegania sie o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego: 
  

Monografia naukowa: Artur Kisiolek, Internet w dziataniach marketingowych szkot wyiszych 

Polski i Ukrainy, Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, Czestochowa 2021, ISBN: 978- 

83-7193-825-2, e-ISBN: 978-83-7193-826-9. 

  

Wnioskuje — na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 0 szkolnictwie 
wyzszym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 zm.) — aby komisja habilitacyjna podejmowata 

uchwale w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w glosowaniu tajaym/jawnym*? 

Zostatem poinformowany, ze: 

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postepowania w sprawie 
nadania stopnia doktora habilitowanego jest Przewodniczgcy Rady Doskonatosci Naukowej z siedzibg w 

Warszawie (pl. Defilad I, XXIV pietro, 00-901 Warszawa). 

Kontakt za posrednictwem e-mail: kancelariaa@rdn.gov.pl , tel. 22 656 60 98 lub w siedzibie organu. Dane   

osobowe bedg przetwarzane w oparciu o przestanke wskazang w art. 6 ust. I lit. ¢) Rozporzgdzenia UE 

2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zwigzku z art. 220 - 221 orazart. 

232 — 240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, w celu 

przeprowadzenie postgpowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz realizacji praw i 

obowigzkow oraz Srodkéw odwolawczych przewidzianych w tym postepowaniu. 

Szczegotowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w postepowaniu dostepna jest na 

stronie www.rdn. cov. plklauzula-infornigeyina-rodo.fitnul 
  

“oat wnioskodawey) 

Zataczniki: na drugiej stronie wniosku 

  
a* 

! Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin wg. rozporzadzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 20 wrzesnia of 

2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin w zakresie sztuki (Dz. U. z 2018 r. ai ft 

1818). , 
2 Niepotrzebne skreslié.



Zataczniki: 

Dane wnioskodawcy. 

Kopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie stopnia doktora. 

Autoreferat przedstawiajacy opis kariery zawodowej oraz istotne] aktywnosci naukowej 

wraz z kopiami dokumentow potwierdzajacymi okreslone osiqagni¢cia. 

Wykaz osiagnieé naukowych stanowigcych znaczny wktad w rozw6j dyscypliny nauk 

0 zarzadzaniu 1 jakosci. 

Zaswiadczenie dotyczace finansowania post¢powania habilitacyjnego.


