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Doskonalości Naukowej
Defilad 1

1 Warszawa
Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2401)

ia Górniczo-Hutnicza

1.

im. Stanisława Staszica, al. A. Mickiewicza 30,30-059 Kraków
1mie.jsce pracyĄednostka naukolva)

Wniosek

z dnia 0l .04.202a

o przeprowadzęnie postępowania, w sprawie nadania stopnia cloktora habilitowanego

w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna

Podmiot habilitujący wybrany do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia
doktora habilitowanego

Rada Dyscypliny Naukowej Inłnieria Chemiczna, Akademia Górniczo-Ilutlrieza im.
§tanisława §taszica, al. A. Mickiewicza 30,30-059 Kraków

Osiągnięcie naukowe będące podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Monografia: Wpływ struktury fazy szklistej popiołów lotnych na proces hydratacji i
własciwości cementu

Wnioskuję - na podstawię art. żż1 ust, 10 ustawy z dnia2a lipca 20l8 r. Prawo o szkolnictwie
wyzszyrn i nauce (Dz, U, z2018 r, poz.1668 ze zm,) - aby komisja habilitacyjna podejmorvała
uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego lv głosowaniu
tajnym/iłł+.pyę*l.

Ośrviadczam. że zapoznałam się z klalzulą infonnacyjną (RODO) dotyczącą przetwarzania
danych osobowych w Radzie Doskonałości Naukowej * zgodnie z Rozporządzenienl Parlamęntu
Europejskiego i Rad_v (UE) 20161679 z dnia 2'| kwietnia 2016 r. rv sprawie oclrrony osób
lizyczllych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i lv sprawie sr.vobodnego przepływu

§ch danych oraz uchylenia dyrekĘrł-y 95l46lWE (RODO) - dostępną na stronie
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Dane rvnioskodarł,cy
Kopia dokulnentu potwierrlzaiacego posiadanie stopnia doktora
Autoref'erat opis clorobku naukowo-badarvczego, dydaktycznego i inżyniersko<lrganizacl,jnego

a. w_ięzl,ku polskim (zŃącz.nik 3a)
b. rvjęz_v*ku angielskirn (załącznik 3b)

Wl,kaz opublikowanych prac naukow,vch oraz infornlac.ia o osiągnięciach d1,,daktycznych. współpracy naukorvej i

popularyzacji nauki
Oświ adczęnia współautorów pu blikac.i i określa|ące ich indywidualny wkład
Oślviadczenie Centrum Transferu Technologii, Oddział Ochrony Własności lntelektualnej Akademii Gómiczo-
Hutniczej im, Stanisłarva Staszica w Krakowie dotyczące udziału r,v patentach i zgłoszeniach patentolvych
Monogratia stanowiąca podstarvę rvniosku o przeprowadzenie postępowania habilitac.vjnego
2 płl,ty CD z elektronicznymi kopiami rvniosku i lvszystkich załącznikórv
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ZńaczniŁj:

! *niepotrzebne skreślić


