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Wniosek z 11 stycznia 2016 r.
o przeprowadzenie

postępowania

w dziedzinie nauk ekonomicznych

Zwracam

się z uprzejmą

prośbą

habilitacyjnego

w dyscyplinie naukowej

o wszczęcie postępowania

ekonomia

habilitacyjnego

zgodnie

z Rozporządzeniem MNiSW z 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki
i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r., nr 179, poz. 1065)
na podstawie osiągnięcia naukowego, które zostało opublikowane w całości pt. Konkurencja
na

polskim

rynku

usług

transportu

lotniczego

oraz

pozostałych

elementów

oceny

wyszczególnionych w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 30 października 2015 r.
Wskazuję

Wydział

Ekonomiczny

Uniwersytetu

Gdańskiego

jako

jednostkę

wybraną

do przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany
na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
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W załączeniu przekazuje dokumentację

w formie

papierowej

i elektronicznej,

zgodnie

z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 22 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 r.,
nr 204, poz. 1200) oraz Rozporządzeniu MNiSW z dnia 30 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1842), obejmującą:
1.

Poświadczoną przez jednostkę

organizacyjną

wybraną

habilitacyjnego kopię dokumentu potwierdzającego
2.

Autoreferat

przedstawiający

opis

dorobku

do przeprowadzenia

postępowania

posiadanie stopnia doktora.

i osiągnięć

naukowych

albo

artystycznych,

w szczególności określonych wart. 16 ust. 2 ustawy, w języku polskim i w języku angielskim.

1 Jeżeli

niepotrzebne

- skreślić.

3.

Wykaz opublikowanych

prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację

dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim

ze względu na rodzaj

dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji, sporządzone w sposób uwzględniający kryteria
oceny osiągnięć określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy.
4.

Informacje o:
al osiągnięciach dydaktycznych

i sprawowanej

w toku specjalizacji lub doktorantami

opiece naukowej

w charakterze

opiekuna

nad studentami,
naukowego

lekarzami

lub promotora

pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,
b)

współpracy

z postanowieniami

z

instytucjami,

organizacjami

ich statutów towarzystwami

i

stowarzyszeniami

będącymi

zgodnie

naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki

w kraju lub za granicą,
c) odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich,
dl działalności popularyzującej naukę lub sztukę.
5.

informację

o przebiegu postępowania

habilitacyjnego

lub przewodu

habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
6.

Nośnik elektroniczny z zapisem ww. dokumentów.

habilitacyjnego,

jeżeli

