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WNIOSEK
z

dnia 21.03.2019

o przeprowadzenie postqpowania habilitacyjnego
w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie ELEKTROTECH NIKAl)
1. Marcin Piotr Sowa
imiq i nazwisko wnioskodawcy wg dowodu to2samoici

2. doktor nauk technicznych/6eki/c=h rt w dyscyplinie Elektrotechnika nodany uchwolq Rody
Wydzialu Elektrycznego Politechniki Stqskiej w dniu w dniu 23 kwietnia 2073 roku
nazwa jednostki organizacyjne.i i nazwa uczelni

3. Tytul osiEgn iqcia naukowego:

,,Numeryczne rozwiqzywanie zagadniefi obwod6w wykorzystujQcych pochodne
ulamkoweto rzedu"
powiqzanych tematycznie.
publikacji
cykl
-

4. Do przeprowadzenia

postqpowania habilitacyjnego wskazujq Rade Wydzialu Elektrycznego

Politechniki Slaskiej, ul. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice
5.

\rJf,osree€losswan++*omisiiJ@'?)

6. O6wiadczam,2e zapoznalem siQ z klauzulA informacyjnq (RODO) dotyczEcq przetwarzania danych
osobowych w Centralnej Komisjl do Spraw Stopni iTytut6w - zgodnie z rozporzqdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20!6/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodneSo przeplywu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46lWE (RODO)

-

dostqpna na stronie www.ck.sov.ol

podpis wnioskodawcy
1)

'?)

podai odpowiedniq nazwq
przy decyzji przeciwnej

-

skre(li6

(tryb tainvtvlko na ivczenie wnioskodawcv)

Zalqczniki do wniosku:
zal.1. Oddzielna strona z informacjami umo2liwiajqcymi bezpoSredni kontakt z wnioskodawcq.
Zal.2. Kopia dokumentu stwierdzajAce8o posiadanie stopnia doktora.
Zal.3. Autoreferat, przedstawiajqcy opis dorobku, gl6wnego osiEgniecia oraz innych osiqgniqi naukowych.
Zal.4. Autoreferat jak w Zal.3 do wnlosku w jqzyku angielskim.
Zal.5. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub tw6rczych prac zawodowych, wraz z informacjami o:
osiEgniqciachdydaktycznych,

a)
b)

wsp6lpracy

z

instytucjami, organizacjami bedecymi zgodnie

z

postanowieniami

ich statut6w

towarzystwami naukowymi w kraju lub za granicA,
odbytych sta2ach w krajowych lub zagranicznych o6rodkach naukowych lub akademickich,
dzialalnoici popularyzujEcej naukq.
Zal.6. Prace z cyklu publikocji;
Zal.7. Oiwiadczenia wsp6lautor6w.
zal.8. Wykaz cytowad z podaniem liczby cytowad i indeksu Hirscha (wydruk z bazy Web of Science).
Zal.g. Dodatki: kopie dyplom6w, certyfikat6w oraz poiwiadcze6.
Zal.10. Elektroniczna wersja skladanego wniosku wraz z wymienionymi powyie.i zalAcznikami.

c)
d)

