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Wniosek
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej - sztuki piękne

 Zwracam się z prośbą o wszczęcie postępowania na stopień doktora habilito-
wanego w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne. Do 
przeprowadzenia postępowania wskazuję 
Radę Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 29, 
60-967 Poznań.
 Do wniosku dołączam następującą dokumentację w formie elektronicznej i 
papierowej:
- Autoreferat w języku polskim i angielskim
- Oryginał (poświadczony przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępo 
 wanie habilitacyjne) kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia  
 doktora i kwalifikacji I stopnia.
- Wykaz dorobku obejmującego podsumowanie moich osiągnięć artystycznych,   
 twórczych, dydaktycznych i innych w języku polskim i angielskim,

Tytuł osiągnięcia artystycznego: „Naświetlacz”, obiekt prezentowany na wystawie 
„Praktiker” w Galerii Scena Duża Al. Marcinkowskiego 28/1 w Poznaniu w terminie
21.11 - 03.12.2017 

- Dzieło artystyczne w formie dokumentacji elektronicznej oraz katalog z wystawy.
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- Dzieło osobowe zawierające: krótką notkę biograficzną, daty ukończenia: studiów –  
 kierunek oraz specjalność, doktoranckich, zatrudnienia (stanowiska), telefony,  
 adres mailowy, adres do korespondencji (zgodnie z kwestionariuszem osobo 
 wy wg. obowiązującego wzoru).
- Informacje o nadanych: odznaczeniach, honorowych wyróżnieniach, posiadanych  
 nagrodach uzyskanych za działalność artystyczną, twórczą, dydaktyczną 
 (ewentualnie)
- Potwierdzenie ważniejszych dokonań artystycznych i twórczych (Ew. naukowe; Kse-
rokopie: katalogów, afiszy, recenzji).

 Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, wniosek 
wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie internetowej Centralnej Ko-
misji do Spraw Stopni i Tytułów.
 Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym 
(tylko w przypadku chęci zmiany trybu głosowania z jawnego na tajny art. 18a ust. 8 i 
9 ustawy).

 Oświadczam, że zapoznałam(łem) się z klauzulą informacyjną (RODO) dotyczą-
cą przetwarzania danych osobowych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 
– zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO) – dostępną na stronie www.ck.gov.pl.

       

              ………………………………
                   podpis Wnioskodawcy


