
Załącznik nr 1

Ins§rtut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
ul. Sfizeszńska 34, 60-479 Poznń
(narwa i dane adresowe podmiotu habilitĘqcego,

wybr anego do przeprow adzenia postępow ania)
za poŚrednictwem:

Rady Doskonałości Naukowej
pl. Defilad 1

00-901 Warszawa
(Pałac Kultury i Nauki, p. )O(rV, pok. 2401)

Danuta B abula- Skowrońska
(imię i nazwiska wnioskodawcy)

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
(m Ę s c e pr acy /j e dn o s t ka n aukow a)

Wniosek
z dńa . b.0,. .0. .Y,.d,Oł /. r".

o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk rolniczych w dyscypliniel rolnictwo i ogrodnictwo

Okręślenie osiągnięcia naukowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora
hńilitowanego

Poznanie nowych elementów sygnalizacji efylenowej i ABA, stanowiących efekt
strukturalnej i funkcjonalnej dywergencji genów u roślin zrodzala Brassica

Wnioskuję - na podstawie art.221ust. 10 ustawy z dnia2O lipca 2018 r. Prawo o szftolnictrvie
wYżsąrm i naucę (Dz. U. z}a18 t. poz.1668 zę zm.) * aby komisja habilitacyjna podejmowała
uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora hńilitowanego w głosowaniu Ęnym/jawnym*2

Zos tałem poinformowany, że :

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w rąmach postępowania w
sprawie nadallia stopniadoktorąhabilitowanego jesł Przewodniczqcy Rady Doslronąłości Naukowej
z siedzibq w W'arszawie (pl. Defilad 1, XXV piętro, 00-90] Warszawa).
Kontakt zapoŚrednictwem e-mail: kancelaria@.rdn,qov,p!, tel. 22 656 60 98lubw siedzibie argąnu.
Dane osobowe będq przetwąrzane w oparciu o przesłankę wskazanq w art. 6 ust. l lit. c)
RozPorzqdzenia UE 2016/679 z dnią z dnia 27 hwietnia 2016 t. w zwiqzku z art. 220 - 22I oraz art.
232 - 240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 rolru - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu

1 KlasYfikacja dziedzn i dyscyplin wg. rozporądzeŃaMinistra Nauki i Szkolnicrwa ![yższego z dnia}} września
2018 r. w sPrawie dziędzn nauki i dyscyplin naŃowych oraz dyscyplin w zakresie sztŃi @z. U. z 2018 t. poz.
l8l8).
2 * NĘotrzebnę skreślić,
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przeprowadzenie pos_tępowania o nadanie stopnia dolctora habilitowanego uraz realizacji praw i
obowiqzków oraz środków odwoławczych przewidzianych w tym postępowaniu.

Szczegółowa informacja na temat przetwarząnia danych osobowych w postępowaniu dostępna jest
na stronie www, rdn. gov.pl/klauzula-iĄformac:i na-rodo, html
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W,{,r,
Zńączńk;:
la, Wniosek przewodniw języku angielskim
2. Dane wnioskodawcy
2a, Dane wnioskodawcy w języku angielskim
3. Autoreferat w języku polskim

3a. Autoreferat w języku angielskim
4. Wykaz osiągnięć naukowych
4a. Wykaz osiągnięć naukowych w języku angielskim
5. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
6. Oświadczenia współautorów publikacji wchodzących w skład osiągniecia naukowego - tylko w
formie elektronicznej
7. Kopie publikacjiwchodzących w sktad osiągniecia naukowego - tylko w formie elektronicznej
8. Kopie publikacji powstałych w wyniku prowadzenia badań w więcej niż jednej jednostce naukowej -
tylko w formie elektronicznej
9. Certyfikaty - Ęlko w formie elektronicznej
t0. Dwa pendrivy zawierające całość dokumentów w formie elektronicznej


