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Rady Doskonatosci Naukowej 

pl. Defilad 1 

00-901 Warszawa 
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dr inz. Marcin Sosnowski 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 

im. Jana Dtugosza w Czestochowie 

ul. Jerzego Waszyngtona 4/8 

42-200 Czestochowa 

Whiosek 

z dnia 22.04.2020 

O przeprowadzenie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie inzynieria mechaniczna. 

Okreslenie osiagniecia naukowego bedacego podstawa ubiegania sie o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego: 

Badania modelowe transportu ciepta i masy w adsorpcyjnych urzadzeniach chtodniczych 

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

wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) — aby komisja habilitacyjna podejmowata 

uchwate w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w gtosowaniu tajaym/jawnym’! 

Zostatem poinformowany, ze: 

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postepowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego jest Przewodniczqcy 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 wskazanq w art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporzgdzenia UE 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zwigzku z art. 220 - 221 

oraz art. 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 obowigzkow oraz srodké6w odwotawczych przewidzianych w tym postepowaniu. 

  

Szczegdtowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w postepowaniu dostepna jest na stronie www.rdn.gov.pl/klauzula- 

informacyjna-rodo.html 

_— [Ona ba Ula 

(podpis wnioskodawcy) 

  

  

Zataczniki: 

-  Zatacznik 1: Dane wnioskodawcy 

- Zatacznik 2: Kopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie stopnia doktora 

-  Zatacznik 3: Autoreferat 

-  Zatacznik 4: Wykaz osiagnie¢é naukowych 

- Zatacznik 5: Petne teksty publikacji stanowigcych cykl powigzanych tematycznie artykutow 

naukowych 

- Zatacznik 6: Dokumenty potwierdzajace odbycie stazy naukowych oraz kierowanie 

dziataniem naukowym 

- Zatacznik 7: OSwiadczenia 0 indywidualnym wktadzie wspdtautordéw w powstanie publikacji 

“1 Niepotrzebne skresli¢


