
Wydzial Elektryczny, Politechnika Czestochowska 

Al. Armii Krajowej 17 

42-200 Czestochowa 

za posrednictwem: 
  

Rady Doskonalosci Naukowej 

pl. Defilad 1 

00-901 Warszawa 

(Patac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2401) 

Adam Jakubas 

Politechnika Czestochowska, Wydzial Elektryczny, 

Katedra Elektroenergetyki 

Whiosek 

z dnia 16.07.2020 r. 

0 przeprowadzenie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika 

i elektrotechnika. 

Okreslenie osiagniecia naukowego bedacego podstawq ubiegania si¢ o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego 

Opis, analiza i predykcja wlaSciwosci materialobw kompozytowych, istotnych dla ich 

zastosowania w elektrotechnice 

Wnioskuje — 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 

podejmowala uchwale w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w glosowaniu 

tajnym/jawnym*! 

Zostalem poinformowany, ze: 

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

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

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

osobowe bedq 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 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 obowiqzkéw oraz Srodkéw odwolawczych 

przewidzianych w tym postepowaniu. 

  

Szcezegdlowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w postepowaniu dostepna jest na 
stronie www.rdn. gov. pl klauzula-informacyjna-rodo. html 

ceeees Kleen: le, 
podpis wni dawcy) 

 



Zataczniki: 

1. Dane wnioskodawcy 

2. Dyplom doktora nauk technicznych 

3. Autoreferat 

4 . Wykaz osiagnie¢ naukowych albo artystycznych, stanowiacych znaczny wktad w rozw0j 

okreslone] dyscypliny 
  

! * Niepotrzebne skreslic.


