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za pośrednictwem:
Rady Doskonałości Naukowej
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(Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2401)

Mirosław Kornatka
Imię i nazwisko wnioskodawcy

Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej 
Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa
Miejsce pracy/jednostka naukowa

Wniosek
z dnia 10 czerwca 2020

o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika 

i elektrotechnika.

Określenie osiągnięcia naukowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego: monografia pod tytułem „Analiza niezawodności krajowych sieci 
dystrybucyjnych metodami nieparametrycznymi” wydana nakładem Wydawnictwa 

Politechniki Częstochowskiej, ISBN 978-83-7193-701-9, Częstochowa, 2019.

Wnioskuję - na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) - aby komisja habilitacyjna podejmowała 
uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w głosowaniu jawnym.

Zostałem poinformowany, że:
Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postępowania w 
sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego jest Przewodniczący Rady Doskonałości 
Naukowej z siedzibą w Warszawie (pl. Defilad 1, XXIVpiętro, 00-901 Warszawa).
Kontakt za pośrednictwem e-mail:kancelariafcdrdn. sov. pl. teł.22 656 60 98 lub w siedzibie 
organu. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) 
Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 220 - 221 oraz art. 
232 - 240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu 
przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz realizacji praw i 
obowiązków oraz środków odwoławczych przewidzianych w tym postępowaniu.
Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w postępowaniu dostępna jest 
na stronie www.rdn.gov.pl/klauzula-informacvina-rodo. htnń

(podpis wnioskodawcy)

http://www.rdn.gov.pl/klauzula-informacvina-rodo


Zataczniki: 

. Dane wnioskodawcy. 

. Poswiadcezona kopia dokumentu stwierdzajacego posiadanie stopnia doktora. 

Autoreferat przedstawiajacy opis kariery zawodowej oraz istotne] aktywnosci naukowe}j 

realizowanej w wiecej niz jednej uczelni, instytucji naukowej, w szczegdlnosci zagraniczne}j. 

Wykaz osiagnieé naukowych stanowiacych znaczny wktad w rozw6j okreslonej dyscypliny. 

. Analiza dorobku naukowego wykonana przez Oddziat Informacji Naukowej Biblioteki 

Gtownej Politechniki Czestochowskiej. 

. Kopia dokumentéw: potwierdzajgaca staz naukowy, otrzymanego medalu, nagréd Rektora oraz 

wyroznien dla zgloszenia patentowego. 

Oswiadczenie jednostki zatrudniajace} wnioskodawce o pokryciu koszt6w postepowania 

W Sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

Pendrive z wymienionymi wyzej dokumentami w formie elektronicznej (2 egz.).
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