
Politechnika Czestochowska 

Wydzial Infrastruktury i Srodowiska 
ul. J.H. Dabrowskiego 69, 42-201 Czestochowa 

za posrednictwem: 
Rady Doskonalosci Naukowej 

pl. Defilad 1 

00-901 Warszawa 
(Patac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2401) 

  

Malgorzata Smuga-Kogut 

(imig 1 nazwisko wnioskodawcy) 

Politechnika Koszalinska; Wydziat Mechaniczny 

(miejsce pracy/jednostka naukowa) 

Whiosek 

z dnia 04.11.2021 

0 przeprowadzenie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk iniynieryjno-technicznych w dyscyplinie! 

inzynieria Srodowiska, gérnictwo i energetyka 

OkreSlenie osiagniecia naukowego bedacego podstawa ubiegania si¢ o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego 

Cykl powiqzanych tematycznie artykul6w naukowych pt.: 

» Wykorzystanie biomasy ligninocelulozowej do produkcji bioetanolu 

przeznaczonego na cele energetyczne” 

Wnioskuje — na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i 

nauce (Dz. U.z 2021 r. poz. 478 zm.) — aby komisja habilitacyjna podejmowala uchwale w sprawie nadania 

stopnia doktora habilitowanego w glosowaniu tajaym/jawnym*? 

Zostatem poinformowany, ze: 

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postgpowania w sprawie 

nadania stopnia doktora habilitowanego jest Przewodniczgcy Rady Doskonatosci Naukowej z siedzibq w 
Warszawie (pl. Defilad 1, XXIV pietro, 00-901 Warszawa). 

Kontakt za posrednictwem e-mail: kancelaria@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. c) 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 postepowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz realizacji praw i obowigzkéw 

oraz Srodkéw odwotawczych przewidzianych w tym postepowaniu. 

  

Szczegotowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w postegpowaniu dostepna jest na stronie 
www.rdn. gov. pl/klauzula-informacyjna-rodo.himl 
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(podpis wnioskodawcy) 

  

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

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

1818). 
2 * Niepotrzebne skreslié.



Zataczniki: 

Zalacznik 1 Dane Wnioskodawcy 

Zalgcznik 2 Autoreferat 

Zalacznik 3 Wykaz osiagnie¢ naukowych albo artystycznych 

Zalacznik 4 Kopie zaSwiadczen o wspdlpracy z innymi jednostkami naukowymi 

Zalacznik 5 Kopie publikacji wraz z oSwiadczeniami wspdtautor6w 

Zalacznik 6 Kserokopie dyploméw 

Zatacznik 7 Forma elektroniczna wniosku z zatgcznikami (2 nosniki danych pendrive)


